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o regime jurídico aplicado a exploração do pré-sal

O Pré-Sal brasileiro é um verdadeiro 
tesouro deixado pelos nossos ances-
trais, sendo, portanto, inegável que essa 
fronteira petrolífera estabeleceu um 
novo paradigma em face do até então 
modelo de Exploração e Produção 
do Petróleo que vigorou no país. O 
momento político, social e econômico 
do Brasil, exige uma reflexão sobre o 
papel que o Estado deve assumir nesse 
processo de mudança de paradigma. 
Este livro representa, portanto, um lume 
para o cenário jurídico, quanto a esta 
necessidade de reflexão, ao propor a 
discussão quanto a importância de uma 
estrutura regulatória para Bacia Pré-Sal, 
partindo da análise dos modelos regu-
latórios aprovados.

O cenário petrolífero brasileiro, de-
nominado pré-sal, apresentou-se de 
forma a surpreender os mercados 
econômicos, desde o início de sua 
descoberta, além da expectativa para 
o setor social.  Os impactos decor-
rentes do cenário, novo à época, atin-
giram diretamente o ordenamento 
jurídico que se encontrava vigente, o 
que ensejou uma nova estrutura regu-
latória, que atualmente também é alvo 
de nova revisão haja vista os entraves 
nunca solucionados, além de novas 
situações que impedem o avanço do 
setor exploratório petrolífero. Não há 
como analisar a revisão da regulamen-
tação para as áreas do pré-sal, sem fo-
car o histórico das mudanças constitu-
cionais no cenário petrolífero do Brasil, 
bem como a presença dos princípios 
constitucionais no ordenamento jurídi-
co brasileiro. 
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A descoberta de qualquer fronteira petrolífera no ter-
ritório de um país, de per si configura um fato de altíssima 
importância para a garantia de soberania de um Estado, por 
tratar-se o petróleo de bem estratégico. 

É importante perceber que tal recurso energético não 
renovável é um verdadeiro presente, uma dádiva da natureza 
para os Estados que a possuem, pois para serem detentor 
dessa riqueza, os Estados dependeram única e exclusiva-
mente do seu desenvolvimento histórico e geopolítico. 

O Brasil inicia o século XXI com a descoberta do 
maior campo petrolífero já encontrado em sua história e 
geografia: a Bacia Pré-sal, uma riqueza de altíssimo valor 
para o povo brasileiro, que precisa ser explorada de ma-
neira eficiente pelo mercado, a fim de que possa alavancar 
o desenvolvimento nacional. 

A Bacia Pré-sal constituiu-se há cerca de 300 milhões 
de anos atrás, quando os continentes ainda formavam a 
Pangéia. Todavia, há cerca de 140 milhões de anos atrás, 
houve a separação dos continentes da América do Sul e 
África, com a formação de mares rasos e áreas pantanosas, 
onde proliferaram organismos vivos (fitoplânctons e zoo-
plânctons), os quais foram se depositando no leito marinho 
em forma de sedimento. 

As eras glaciais proporcionaram grandes oscilações do 
oceano, incluindo a acumulação de grandes quantidades de 

PREFÁCIO
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sal no fundo do mesmo, que formaram grandes camadas de 
sedimento salino, geralmente acumulado pela evaporação 
dos mares rasos. Essas camadas de sal voltaram a ser soterra-
das pelo oceano. Assim, os microrganismos sedimentados no 
fundo do oceano, soterrados sob pressão e com oxigenação 
reduzida, degradaram-se muito lentamente e com o passar 
do tempo, transformaram-se em petróleo, como o que é 
encontrado atualmente no litoral do Brasil.

A indústria do petróleo no Brasil passou por várias 
etapas durante o seu processo de desenvolvimento histórico 
econômico, político e social, desde que foram descobertos 
os primeiros campos petrolíferos na década de 50. Todavia, 
somente a partir da década de 90, com a consolidação da 
Constituição Federal de 1988, é que começaram a ocor-
rer  significativas mudanças no processo de Exploração 
e Produção de Petróleo, através da abertura do mercado 
decorrente da flexibilização do monopólio estatal sobre as 
jazidas de petróleo e seus derivados.  Porém, a descoberta 
de reservas gigantescas de petróleo na camada pré-sal não 
foi prevista pelo legislador da época. O que se percebeu é 
que na atual conjuntura legal, que foi voltada para as pro-
víncias petrolíferas de altíssimo risco exploratório, a nova 
fronteira petrolífera não se adaptou à estrutura regulatória 
vigente, pois trata-se de uma bacia cujo risco exploratório 
é baixo.Sendo assim, não houve dúvidas de que este fato 
impôs uma reavaliação do sistema jurídico vigente, no que 
que tange à exploração e produção de petróleo. 

O presente livro foi desenvolvido considerando qua-
tro importantes eixos. No primeiro capítulo, a autora de 
maneira coerente e aprofundada, analisou sob o ponto de 
vista   histórico e dos princípios constitucionais da ordem 
econômica e social, a constitucionalidade da flexibilização 
do monopólio estatal do petróleo. No segundo capítulo, 
verificou-se a validade da Emenda Constitucional nº 09, 
isto é, da norma que flexibilizou o monopólio do Petróleo 
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no Ordenamento Jurídico Brasileiro, e, para tanto, obser-
vou e comparou os modelos de contratos da Indústria de 
Exploração e Produção do petróleo, tais como: o Contrato 
de concessão e o Contrato de Produção e Partilha as novas 
reservas petrolíferas. Por fim, no capítulo quarto, a autora 
estabeleceu os desafios jurídicos para a regulamentação do 
pré-sal, apontando de forma crítica a mudança do cenário 
petróleo, e propondo um novo marco regulatório sob a 
ótica constitucional.

O Pré-Sal brasileiro é, portanto, um verdadeiro tesouro 
deixado pelos nossos ancestrais, sendo, portanto, inegável 
que essa fronteira petrolífera vem estabelecer um novo pa-
radigma quanto ao atual modelo de Exploração e Produção 
do Petróleo vigente no país. O momento político, social 
e econômico do Brasil, exige uma reflexão sobre o papel 
que o Estado deve assumir nesse processo de mudança de 
paradigma. Este livro representa, portanto, um lume para o 
cenário jurídico, quanto a esta necessidade de reflexão, ao 
propor a discussão quanto a importância de se estabelecer 
uma nova estrutura regulatória para Bacia Pré-Sal. 

Karolina dos Anjos Fontes
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Um

INTRODUÇÃO

O cenário petrolífero brasileiro, denominado pré-sal, 
apresentou-se de forma a surpreender os mercados econô-
micos, desde o início de sua descoberta, além da expectativa 
para o setor social. 

Os impactos decorrentes do cenário, novo à época, 
atingiram diretamente o ordenamento jurídico que se en-
contrava vigente, o que ensejou uma nova estrutura regu-
latória, que atualmente também é alvo de nova revisão haja 
vista os entraves nunca solucionados, além de novas situações 
que impedem o avanço do setor exploratório petrolífero.

 Não há como analisar a revisão da regulamentação 
para as áreas do pré-sal, sem focar o histórico das mudanças 
constitucionais no cenário petrolífero do Brasil, bem como 
a presença dos princípios constitucionais no ordenamento 
jurídico brasileiro.

A indústria do petróleo no Brasil passou por várias 
etapas durante o processo histórico econômico, político 
e social. Todavia, suas significativas mudanças ocorreram 
nos últimos quinze anos, através da abertura do mercado 
decorrente da flexibilização do monopólio estatal sobre as 
jazidas de petróleo e seus derivados.

Data-se precisamente essa mudança a partir da Cons-
tituição de 1988, que marcou a passagem do Estado 
Brasileiro ao Estado Democrático de Direito, e trouxe à 
tona a valorização dos direitos fundamentais, inovando, 
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excepcionalmente, no momento em que ampliou e re-
conheceu uma gama de direitos humanos fundamentais 
de segunda geração.

A constitucionalização dos princípios da Ordem Eco-
nômica, desde a Constituição de 1934, criou os chamados 
direitos econômicos constitucionais, o que se sucedeu nas 
demais constituições.

Assim, a Constituição Federal de 1988 fundamentou a 
ordem econômica na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, assegurando a todos uma existência digna de 
acordo com a justiça social. O art. 1º da Carta Magna dispõe 
como um dos princípios fundamentais “os valores sociais 
do trabalho e a livre iniciativa”. No art. 3º incluiu como 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
“a garantia do desenvolvimento nacional e erradicação da 
pobreza, reduzindo as desigualdades sociais e regionais”.

Tais princípios são normas programáticas, que neces-
sitam de legislações complementares para eficácia jurídica 
plena da norma, permitindo ao Estado intervir nas ações para 
o alcance de suas finalidades. Nesse sentido, deve o governo 
permitir políticas econômicas que atendam à finalidade pú-
blica e ao bem comum da sociedade. Tais políticas refletem 
no incentivo de investimentos na iniciativa privada, podendo 
inclusive delegar atividades que devem ser prestadas pelo 
Estado, passando este a regulamentar e fiscalizar.

A edição da Emenda Constitucional nº 9, alterando 
o parágrafo 1º, do art. 177 da Constituição Federal, carac-
terizou o fim de uma rigidez quanto ao monopólio que 
o Estado brasileiro mantinha em relação à pesquisa e ex-
ploração de petróleo e gás. A Emenda Constitucional nº 9 
não rompeu com o monopólio, mas o flexibilizou a partir 
do momento em que abriu espaço para que as empresas 
privadas explorassem e produzissem o petróleo e gás.

A Ordem Econômica, portanto, proporcionou a ideia 
contida na Emenda, visto que seu conteúdo são medidas 
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adotadas pelo poder público a fim de organizar as relações 
econômicas, permitindo-se alcançar a justiça social. É o 
Estado, agente de implementações de políticas públicas, 
cumpridor dos objetivos e princípios constitucionais.

A abertura da exploração de petróleo e gás para as 
empresas privadas foi pautada sob o argumento de atração 
de investimentos à indústria do petróleo e seus derivados, 
tendo em vista que à época o país não possuía recursos 
financeiros e tecnológicos suficientes para, sozinho, explo-
rar o ramo, principalmente por ser o petróleo motivo de 
muitas disputas internacionais, o que acabava diretamente 
intervindo na economia interna dos países.

A Lei Federal nº 9.748/97 tratou de regulamentar 
o parágrafo primeiro do art. 177, ensejando mudanças na 
economia brasileira com relação ao mercado petrolífero. 
Percebe-se que foi traçada uma regulamentação voltada 
para atrair investimentos e investidores, de forma que a 
busca por petróleo, ou seja, a exploração de campos, fosse 
estimulada, o que de fato aconteceu e logrou êxito. 

Com base na estrutura geológica e tecnologia de-
senvolvida no país, foi que se adotou, por meio da Lei 
Federal nº 9.748/97, o modelo de contrato de concessão 
para exploração de petróleo e gás. 

A regulação da cadeia produtiva pela Agência Nacional de 
Petróleo trouxe um grande aumento na participação do Esta-
do brasileiro na renda do petróleo e gás, gerando receitas para 
investimentos em infraestrutura e em desenvolvimento social. 

Antes do atual modelo de mercado, a arrecadação de 
royalties sobre a produção de petróleo era extremamente 
modesta. Após a abertura do mercado os recursos cresceram 
vertiginosamente, contribuindo para transformar o panora-
ma econômico e social de muitas cidades em todo o país. 

Assim, percebe-se o êxito oriundo da abertura ao 
mercado privado da exploração e produção de petróleo e 
derivados no Brasil.
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Entretanto, surgiu um fato não previsto pelo legislador 
à época: a descoberta de reservas gigantescas de petróleo 
na camada pré-sal, o que contribuiu para a visibilidade do 
mercado de oferta para o Brasil, bem como aumentou a 
posição mundial brasileira no que tange à exploração e 
produção de petróleo no mundo.

O baixo risco exploratório levou a uma nova estrutura 
regulatória; todavia foi criada sem avaliar períodos de crise 
no mercado internacional, bem como no mercado interno, 
pois, independente de alto e baixo risco, é uma indústria 
que requer altíssimos investimentos, logo atratividade e 
segurança jurídica.

É uma reserva estratégica mundial, mas que tem seu 
custo de exploração diretamente afetado pela diminuição 
do preço do petróleo, commodity, realidade essa presente 
nos últimos anos. 

A descoberta da riqueza pertencente ao Estado brasi-
leiro até o momento não trouxe benefícios consideráveis, 
primeiro porque o custo de exploração do petróleo não 
atinge patamares de alta lucratividade; segundo, em virtude 
da insegurança do sistema regulatório vigente com a Lei 
nº 12.351 de 22 de dezembro de 2012, que até a presente 
data realizou apenas uma rodada de licitação da área do 
pré-sal, que ocorreu em 2013, envolvendo a jazida gigante 
de Libra, na Bacia de Santos. 

Tratou-se de uma rodada em que houve apenas um 
lance ofertado, formalizando-se o consórcio liderado pela 
Petrobras juntamente com a anglo-holandesa Shell, a francesa 
Total, e as estatais chinesas CNPC e CNOOC. Dentre os 
percentuais definidos pela legislação restou: 40% de parti-
cipação, incluindo o percentual de 30% obrigatório por lei 
à Petrobras; 20% para Shell e Total ficaram com 20% cada 
uma. As chinesas ficaram com 10% de participação cada uma.

A Lei nº 12.351/2012 definiu como marco regula-
tório o modelo de produção e partilha, dispondo sobre 
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a exploração em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, 
dentre outras. A definição do modelo foi uma tentativa 
de garantir que a soberania da nação se identificasse com 
a soberania do povo, pelo fato das reservas serem estra-
tégicas para o país.

O marco regulatório aprovado e alvo de controle 
de constitucionalidade, mesmo após as alterações da Lei 
13.365/2016, bem como de viabilidade econômica e social 
diante do cenário político dos últimos anos. A presente 
investigação analisará o monopólio estatal do petróleo 
através de uma retrospectiva histórica do petróleo nas 
constituições brasileiras, abordando a criação da Petrobras 
e sua importância para a indústria do petróleo, uma vez que 
a titularidade do monopólio estatal pertenceu a Petrobras 
antes da Emenda Constitucional nº 9. Analisará, também, 
o processo de flexibilização do monopólio sob a ótica dos 
Princípios Constitucionais da Ordem Econômica e Social, 
percorrendo o modelo de Estado adotado que permitiu 
a abertura do mercado. Abordará a constitucionalidade 
da flexibilização com base no julgamento de uma Ação 
de Inconstitucionalidade proposta no Supremo Tribunal 
Federal, além da validade da norma que regulamentou 
a Emenda Constitucional nº 9. A análise da escolha do 
modelo de contrato de exploração pela Lei do Petróleo e 
suas alterações pós pré-sal, também se faz necessário para 
a compreensão do regime de contratação e adequação 
custo-benefício. Os desafios jurídicos, econômicos e sociais 
das fronteiras petrolíferas são notórios, tendo em vista toda 
especulação do mercado nacional e internacional quanto 
à postura adotada pelo Estado brasileiro. O Congresso 
Nacional nos últimos anos vem realizando alterações no 
marco regulatório o que representa uma incerteza acerca 
da atração de investimentos para o setor, aliado ao baixo 
preço do barril do petróleo no mercado financeiro. Assim, 
a definição de modelo regulatório de acordo com a ordem 
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constitucional do país, a fim de impedir a insegurança ju-
rídica, nem desincentivo para o mercado de elevado inves-
timento financeiro e tecnológico é necessário, ainda mais 
diante do cenário de crise política, envolvendo empresas 
petrolíferas em que o Estado é acionista.
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Dois

2.1. UMA ANÁLISE DO MONOPÓLIO  
NA DOUTRINA JURÍDICA
A expressão “monopólio” deriva do grego mono, que 

se refere a um, e polein, a vender, vendedor único, alguém 
que detém o mercado de um único produto ou serviço.1 

O monopólio é uma forma de funcionamento de mer-
cado, no qual existe apenas um único vendedor ou um que 
prepondere sobre os demais vendedores, denominando-se 
de mercados de concorrência imperfeita.2 

Pelo regime de concorrência perfeita, a existência de 
um único vendedor enseja a construção de barreiras em 
relação à entrada e saída dos produtos ou serviços. Nas 
palavras do Professor Fernando Araujo3

A presença no mercado de muitos agentes, seja 
do lado da procura, seja do lado da oferta, em 
numero tal que seja vedado a qualquer deles 
determinar por si mesmo, através de sua entrada 

1 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 3.ed. Rio de Janeiro : Fo-
rense, 1992, p. 206.

2 ARAUJO, Fernando. Introdução à economia. 5. ed. Coimbra: Edit. 
Almedina, 2005 p. 336. 

3 ARAUJO, Fernando. Introdução à economia. 5. ed. Coimbra: Edit. 
Almedina, 2005 p. 313.

MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO 
NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
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ou saída do mercado, o nível de preços ou outras 
condições relevantes, consiste em atomicidade, 
importante requisito para concorrência, visto 
que é ela que permite a cada uma das partes 
envolvidas nas escolhas que vimos ser crucial 
para elasticidade.

Todavia, nem sempre o mercado de concorrência perfeita 
corresponde à necessidade real do mercado. Existem mercados 
em que a concorrência não oferece uma solução de bem-estar, 
por exemplo, os serviços públicos de infraestrutura, sujeitos à 
falha de mercado conhecida como monopólio natural.

Há situações de monopólio natural em que para a 
estrutura do mercado ser eficiente, deve-se ter presente um 
único produtor. Como exemplo, os casos em que os custos 
fixos são tão elevados que a existência de outro produtor 
inviabilizaria em virtude da divisão do mercado.4

O Monopólio, mercado de concorrência imperfeita, é 
estratégico também nas situações em que o único vendedor 
é o Estado, monopólio público. O produtor monopolístico 
tem a possibilidade de interferir diretamente no nível de 
preços do mercado, através do poder de mercado. Nesse 
sentido, alguns aspectos como a soberania nacional, a busca 
por desenvolvimento nacional, permitem que os Estado 
detenham os monopólios de alguns bens.5 

Faz-se presente o monopólio da União sobre a in-
dústria do petróleo, com relação à pesquisa e exploração, 
excetuando as atividades de distribuição e revenda.6

A Constituição de 1988 proibiu na seara privada esse 
tipo de concorrência imperfeita, uma vez que a existência do 

4 ARAUJO, Fernando. Introdução à economia. 5. ed. Coimbra: Edit. 
Almedina, 2005 p. 339.

5 ARAUJO, Fernando. Introdução à economia. 5. ed. Coimbra:Edit. 
Almedina, 2005 p. 338.

6 Art. 177, da Constituição Federal do Brasil de 1988.
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poder de mercado pela iniciativa privada repercutiria na re-
dução de produção, elevação dos preços, além da transferência 
de circulação de renda dos consumidores para os produtores.

A atividade de exploração e produção de petróleo e gás 
natural diz respeito à atividade econômica, não se tratando 
de uma função típica do poder público. A Carta Magna 
vigente prevê a intervenção estatal no domínio econômico 
de forma que o Estado se reserve à exploração e produção 
das jazidas de petróleo e gás.

Assim, existe diferença entre prestação de serviço pelo 
poder público e monopólio estatal. Esse último refere-se à 
retirada de algumas atividades da iniciativa privada a fim de 
resguardar o interesse público coletivo.7 Todavia, observa-se 
que ambos tendem a preservar o interesse da coletividade.

Leciona José dos Santos Carvalho Filho8 acerca do assunto:

Monopólio é o fato econômico que retrata a 
reserva, a uma pessoa específica, da exploração de 
atividade econômica. (...) Privilégio é a delegação 
do direito de explorar a atividade econômica a 
outra pessoa. Sendo assim, só quem tem o mono-
pólio tem idoneidade para conceder o privilégio.

Eros Roberto Grau9 aduz: “Monopólio é a atividade 
econômica em sentido estrito.” E continua “se cogita ativi-
dade econômica em sentido estrito, aludindo imperativo da 
segurança nacional e a relevância do interesse coletivo”.10

7 FERREIRA, Pinto. Comentários a Constituição brasileira. Volume 4. 
São Paulo: Edit. Saraiva: 1994, p. 387.

8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Adminis-
trativo. 7. ed., Rio de Janeiro:  Edit. Lumen Iuris, 2001.

9 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988.10. 
ed. São Paulo: Edit Malheiros,  2003, p. 119.

10 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988.10.  
ed. São Paulo: Edit Malheiros,  2003, p. 110.
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O monopólio estatal sobre as atividades petrolíferas 
institui-se com a Lei Federal nº 2.004, de 3 de outubro 
de 1953, tendo em vista a necessidade vigente à época 
de resguardar a propriedade desses recursos naturais. O 
petróleo como bem da União permanece até a presente 
data, todavia o monopólio quanto a essa atividade encon-
tra-se flexibilizado, em virtude da União poder contratar 
com terceiros a exploração desse recurso natural previsto 
constitucionalmente como de sua propriedade.

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO  
PETRÓLEO NO BRASIL
A indústria de petróleo no Brasil teve início e destaque 

no cenário mundial após 1930, no momento do fortaleci-
mento do Estado em que se estabeleceu uma aliança entre 
o Estado e o Exército.11 

Todavia, a percepção da presença de óleo no Brasil 
caracteriza-se desde o início da colonização do país, com 
a utilização do petróleo nas flechas, utilizadas pelos índios, 
na defesa contra a colonização portuguesa.12

Apesar da independência do Brasil, em 1822, as pro-
priedades continuavam pertencentes à coroa imperial e 
mantinha-se a legislação sobre mineração que aduzia ser 
a propriedade do subsolo pertencente à coroa portuguesa, 
podendo ser concedida aos interessados para efetuarem as 
devidas pesquisas de exploração do hidrocarboneto. A livre 
iniciativa e sua regulamentação marcam a primeira fase da 
indústria do petróleo.

11 DRAIBE, Sônia. Rumos e metamorfoses: Estado e industrialização no 
Brasil:1930 a 1960. Paz e Terra, São Paulo. 1985, p. 161. Disponível 
em: http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFi-
le/1063/1386, acessado em 12 de novembro de 2008.

12 SMITH, Peter Seaborn. Petróleo e Política no Brasil Moderno. 
Brasília: Artenova/ UNB, 1978, p.23.
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Nesse interstício, no final do século XIX e começo do 
século XX, não houve evolução sobre a busca do petróleo 
pela falta de recursos e incentivos do governo. Em 1930, com 
a Revolução industrial, começou a reestruturação das ativi-
dades econômicas, principalmente no mercado do petróleo. 

A criação da primeira escola de mineração no país, 
inseriu o Brasil no contexto internacional quanto à pesquisa 
e estudos geológicos por estrangeiros, em 187613. No final 
do século XIX, grandes áreas foram concedidas inicial-
mente para fins de pesquisa, Ilhéus, Camaú, províncias de 
São Paulo, todavia sem êxitos.14

A tentativa de exploração partia sempre da iniciativa 
privada, não existindo regulamentação nem fiscalização por 
parte da Administração Pública. Não havia no ordenamento 
jurídico normas que tratassem especificamente da atividade 
petrolífera. A legislação que fazia alusão à atividade petrolífera 
era legislação que tratava de minas.15 Ressalva-se que a Lei de 
Terra nº 601/1850, era quem definia os aspectos da atividade 
de minas, servindo de previsão legal para os atos emitidos 
pelas autoridades à época quanto a atividade de petróleo.

Em 1860, criou-se a Secretaria de Estados e Negócios 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, por meio do 
Decreto nº 1.067/1860. Foi o primeiro órgão da Adminis-
tração Pública que tratou de assuntos ligados à mineração, 
incluindo-se o petróleo e seus derivados.16

13 SOUZA, Roberta G. Petróleo: história das descobertas e o potencial 
brasileiro. Niterói: Muiraquitã, 1997, p 185.

14 MINADEO. Roberto.Petróleo: A maior indústria do mundo?. Rio 
de Janeiro: Thex Editora. 2002, p. 77.

15 CAMPOS, Adriana Fiorotti. Indústria do Petróleo: Reestruturação 
Sul-Americana nos anos 90. Rio de Janeiro: Edit. Interciência, 
2007, p. 161.

16 MATOS. Fernanda Laiz de. Aspectos jurídicos da inserção de pequenas e 
médias empresas na indústria do petróleo. 2007. Disponível em: http://
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