NOTAS GERAIS
Arredondamento
As tabelas do Anuário apresentam dados numéricos arredondados. Dessa forma,
as possíveis diferenças entre soma de parcelas e respectivos totais são
provenientes do critério de arredondamento.
Geográficas e Geopolíticas
A grafia dos nomes de países utilizada no Anuário tem como base a tabela de
países elaborada pelo Banco Central do Brasil.
Os agrupamentos geográficos foram adotados para fins meramente estatísticos e
não implicam qualquer julgamento com base em critérios políticos ou econômicos.
Américas Central e do Sul: compreendem as ilhas do Caribe (incluindo Porto Rico),
a América Central e a América do Sul.
Antilhas Holandesas: compreendem Ilhas de Bonaire, Curaçao, Santo Eustatius e
São Martins do Sul.
Ásia-Pacífico: compreendem Brunei, Camboja, Cingapura, China, Coreia do Sul,
Coreia do Norte, Hong Kong (região de administração especial da China), Indonésia,
Japão, Laos, Malásia, Mongólia, Filipinas, Afeganistão, Bangladesh, Índia, Mianmar
(ex-Birmânia), Nepal, Paquistão, Sri Lanka, Taiwan, Tailândia, Vietnã, Austrália,
Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e outros países da Oceania.
Emirados Árabes Unidos: compreendem Abu Dhabi, Dubai, Ras-al-Khaimah e
Sharjah.
Eurásia: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia,
Lituânia, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e
Uzbequistão.
Opep: Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Organização
multinacional estabelecida em 1960, com a função de coordenar as políticas de
petróleo dos países-membros, além de fornecer-lhes auxílio técnico e econômico.
Inclui Angola, Arábia Saudita, Argélia, Catar, Coveite, Emirados Árabes Unidos,
Equador, Irã, Iraque, Líbia, Nigéria e Venezuela.
Oriente Médio: compreende Bahrein, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Coveite, Líbano,
Omã, Catar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos e Iêmen.
Reino Unido: compreende Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales),
Irlanda do Norte, Ilhas Man, Ilhas do Canal, Ilha de Orkney e Ilhas Shetland.

Gás Natural e Gás de Xisto
Os volumes de gás apresentados no Anuário, com exceção dos relativos às
reservas e à produção internacionais, referem-se ao produto à temperatura de 20 ºC
e pressão de 1 atm. Os dados internacionais se referem ao produto à temperatura
de 15 ºC e pressão de 1 atm.

Reservas Brasileiras de Petróleo e Gás Natural
A série de dados de reservas é sujeita a alterações. Os valores são atualizados
periodicamente e estão disponíveis no sítio da ANP, na página
http://www.anp.gov.br/dadosestatisticos.

Vendas de Derivados de Petróleo e de Etanol Hidratado
Até 2006, os volumes de vendas de derivados de petróleo e etanol hidratado
baseavam-se em dados declaratórios enviados à ANP pelas empresas responsáveis
pela distribuição destes combustíveis, através do Demonstrativo de Controle de
Produto (DCP), regulado pela Portaria CNP-Diplan nº 221/1981 e incluíam as
vendas propriamente ditas e o consumo próprio das empresas. A partir de 2007,
essas informações passaram a se basear no Demonstrativo de Produção e
Movimentação de Produtos (DPMP), regulado pela Resolução ANP nº 17/2004, e a
incluir apenas as vendas. Os dados foram atualizados em março de 2015.

Comércio Exterior
Os dados referentes aos volumes de importações e exportações de petróleo e
derivados são extraídos, via internet, do sistema de informações da Secex. Esses
dados podem sofrer alterações sem aviso prévio, acarretando divergências em
relação aos dados históricos publicados em edições anteriores deste Anuário.

