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ste número do Petróleo & Gás Brasil traz 
seis artigos abordando as questões mais re-

levantes da conjuntura do Petróleo e do Gás no 
mês de fevereiro de 2002. A seção “Petróleo-
Mercado” contém um artigo que analisa o mer-
cado de derivados. A liberalização instituiu  uma 
nova lógica para a fixação de preços dos deriva-
dos, mas aparentemente não há um consenso entre 
os agentes envolvidos. O anúncio de um aumento 
de preços da gasolina foi objeto de uma forte po-
lêmica neste mês, envolvendo o Governo Federal, 
Petrobras e ANP. 

A seção “Petróleo-Indústria” estuda os deter-
minantes econômicos do esforço exploratório. A 
análise aponta para uma forte correlação entre 
postos perfurados e preço do petróleo.O artigo 
também trata das diferenças regionais quanto a 
relação entre esforço e sucesso exploratório. Essa re-
lação indica a maturidade dos campos de 
exploração. 

A seção “Petróleo-Regulação” traz dois arti-
gos. O primeiro analisa uma questão 
fundamental para a atuação eficiente das agên-
cias reguladoras: a independência financeira. O 
artigo identifica as fontes de recursos de cinco a-
gências de regulação estaduais. Como estas 
dependem de repasse de recursos do governo sua 
independência financeira fica comprometida o 
que repercute em seu funcionamento. 

O segundo artigo da seção aborda a evolução 
recente das participações governamentais. O novo 
modelo instituído para a indústria petrolífera 
prevê a recuperação da renda de escassez relacio-
nada às atividades exploratórias através de 
participações governamentais. O artigo apresenta 
os tipos de participações adotadas no Brasil, desta-
cando sua importância para a arrecadação fiscal 
de estados e municípios. 

A seção “Gás Natural – Mercado” apresenta o 
projeto do Pólo Gás-Químico do Rio de Janeiro. 
Esse projeto tem uma grande relevância para o 
mercado de gás natural e constituirá o principal 
consumidor de gás natural  pra fins não energéti-
co. Este vultuoso investimento terá uma grande 
importância para a economia fluminense. O ar-
tigo analisa os fatores que influenciariam na 
concepção do projeto. 

Por fim, a seção “Ensaio do Mês” analisa os de-
terminantes da carência de investimentos em 
usinas termelétricas no Brasil e as perspectivas a-
pós a revitalização do modelo do setor elétrico 
brasileiro. Como já foi destacado em outras edi-
ções, o mercado termelétrico é o principal 
impulsionador dado movimento de aumento da 
participação do gás natural na matriz energética 
nacional e, portanto, tem sido um elemento recor-
rente da política energética brasileira. 

 

E 
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PETRÓLEO 

Mercado 

    Ao que parece, os quatro anos passados desde a 
publicação da lei do Petróleo não foram suficien-
tes para que o governo estabelecesse uma 
estratégia para lidar com as contradições implíci-
tas no processo de liberalização, numa indústria 
caracterizada pela presença de um ator dominante 
estatal. Nos primeiros minutos de “jogo” da con-
corrência, ficou clara a falta de entrosamento entre 
os atores estatais, flagrada no mal-estar (já ameni-
zado) entre os presidentes da Petrobras e da 
República. O que está por trás destes desentendi-
mentos é o dilema quanto a definição da estratégia 
de preços da Petrobras e um problema de gover-
nança. 

 
Do reajuste de preços 
 
A fonte do mal-entendido foi o anúncio do rea-

juste de 2,3 % no preço da gasolina. O presidente 
da República, representante do principal acionista 
da empresa reclamou porque não fora devidamen-
te comunicado e resolveu vetar o reajuste. Como o 
preço dos derivados na refinaria tinha sido libera-
do no início deste ano, sua atitude não foi bem 
recebida, principalmente pelos bancos de investi-
mentos e pelos acionistas minoritários da 
empresa. 

A noção do “mercado livre” é a de que os pre-
ços internos dos derivados podem variar conforme 
aos preços internacionais do petróleo e dos deri-
vados, à cotação do dólar e às margens praticadas 
internacionalmente. De acordo com analistas do 
setor, o custo de produção da empresa está defa-
sado em cerca de 10%, incluindo-se as variações 
do preço do óleo cru e da taxa de câmbio no perí-
odo, desde o último reajuste (dezembro de 2001). 
Em relação ao preço de referência internacional 
da gasolina e da taxa de câmbio, a defasagem é de 
4,7%. Dessa maneira, o reajuste anunciado de 
2,28% e que, depois do mal-entendido, foi apro-
vado, não estava pautado sobre critérios de 
manutenção de margens, e sim, levava em consi-
deração a estratégia de longo prazo da empresa, 
vis a vis seus concorrentes. Do ponto de vista dos 
acionistas minoritários dos bancos de investimen-
tos, a preocupação está no comprometimento da 
rentabilidade da empresa pela redução de suas 
margens, a curto prazo. Dos pontos de vista dos 
potenciais concorrentes e da agência reguladora, o 
problema desta estratégia estaria relacionado a um 
possível abuso de poder econômico: sendo a Pe-

trobras empresa dominante no mercado, poderia 
estar fazendo uso da prática de preços que impede 
a entrada de novas empresas no setor.  

Com relação à rentabilidade da empresa cabem 
duas considerações. A primeira diz respeito aos 
resultados apresentados no ano passado, com lu-
cro líquido de cerca de R$ 10 bilhões, a empresa 
encontra-se num patamar de boa saúde financeira. 
A segunda concerne às margens no mercado spot 
internacional, as quais variam bastante, conforme 
podemos observado no gráfico abaixo. 

Num mercado livre, onde o preço doméstico 
tende a aproximar-se cada vez mais dos preços in-
ternacionais, é de se esperar que as margens 
praticadas pela Petrobras também variem ao longo 
do tempo. Nesse sentido, não há nada de inco-
mum na estratégia da Petrobras quando ela não 
repassar integralmente a variação dos custos para 
o preço da gasolina. 

 
Do dilema estratégico e os problemas de go-

vernança 
 
O dilema que se apresenta neste episódio do 

reajuste de preços revela, mais do que uma tradi-
ção de controle estatal nos preços dos 
combustíveis, um conflito de objetivos na esfera 
do Governo, envolvendo três agentes principais: a 
Petrobras, o Governo Federal e a Agência Regu-
ladora. 

A Petrobras é a empresa dominante no merca-
do de derivados, cuja atuação, quando detinha o 
monopólio legal, pautava-se por uma ótica de su-
primento e integração do mercado nacional, 
consonante com as políticas macroeconômicas do 
Governo, em especial no tocante ao controle da 
inflação e restrição externa. Com o mercado libe-
ralizado, a estratégia de atuação da empresa passa 
a ser de concorrência e é nesse sentido que se faz 
necessária a atuação de uma agência reguladora, 
com o objetivo de coibir possíveis abusos de po-
der econômico por parte da empresa dominante. O 
grande dilema estratégico da empresa consiste es-
tabelecer uma estratégia de atuação num ambiente 
concorrencial, tendo acionistas com interesses dis-
tintos e posições de barganha tão assimétricas. A 
abordagem de governança corporativa deve cuidar 
dos mecanismos utilizados na mitigação dos con-
flitos de interesses entre acionistas e 
administradores da empresa, bem como do confli-
to de interesses entre os próprios acionistas, todas 

LIBERALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS DERIVADOS: O 
DILEMA NA ESTRATÉGIA DE PREÇOS DA PETROBRAS 



 

 

as vezes em que houver assimetria de posiciona-
mento entre eles. No caso da Petrobras, a sua 
administração é indicada pelo acionista controla-
dor, o Governo Federal que, teoricamente alinha 
os interesses entre estes agentes (o que pode trazer 
prejuízos aos interesses dos minoritários). No epi-
sódio dos preços da gasolina, entretanto, 
observou-se o conflito entre os objetivos macroe-
conômicos do acionista controlador que adotou 
como prioridade a redução dos preços dos deriva-
dos em função dos seus impactos na meta de 
inflação, e a ótica microeconômica do administra-
dor. Por outro lado, a reforma institucional 
realizada na indústria visa ao aumento nas opções 
de oferta de derivados no Brasil, ação realizada 
pela ANP. Contudo, potenciais concorrentes da 
empresa, aqueles desejosos de participar da ativi-
dade de importação, reclamam que os preços 
praticados pela empresa impedem a sua atuação, 
por serem excessivamente baixos.  

A conclusão da história é que, enquanto não 
houver uma definição clara da posição de cada a-
tor neste novo cenário, em particular a estratégia 
do acionista controlador, outros impasses como 
este voltarão acontecer. 

 
Carla Maria de Souza e Silva 
Bolsista ANP/IE-UFRJ 
Edmar Luiz Fagundes de Almeida  
Prof. IE-UFRJ 
 

Gráfico 1 

Margem dos Preços dos Derivados em Relação ao preço de 
Petróleo
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ANÁLISE ECONÔMICA DOS INDICADORES SOBRE POÇOS
PERFURADOS 
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A compreensão dos determinantes quanto ao 
o e do direcionamento do esforço exploratório 

 empresas do petróleo constitui uma das ques-
s mais importantes para a economia do 
róleo. Sendo o petróleo um recurso não-
ovável, os investimentos no desenvolvimento 
novas reservas são essenciais para a competiti-
ade dinâmica das empresas. Por outro lado, 
a é uma questão central da política energética 
s países, uma vez que é o esforço exploratório 
 empresas que vai determinar a diminuição da 
endência externa quanto fornecimento de pe-

leo. 
O esforço exploratório envolve atividades de  
antamento e interpretação de dados geológicos 
eofísicos, seguidos de perfuração de poços de 
róleo. A perfuração é uma tecnologia-chave 
a exploração e produção de petróleo. Uma vez 

e os custos de perfuração podem representar en-
 40 a 80% dos custos totais de exploração, as 
presas de petróleo só decidem perfurar a partir 
estudos geológicos e geofísicos detalhados. 

esar disto, o número de poços perfurados re-
senta um bom indicador de evolução do 
orço exploratório das empresas e nos permite 
lisar os determinantes deste esforço.  
Como os investimentos em exploração e pro-

ção são realizados a partir de uma expectativa 
retorno com a monetização das reservas, o pre-
do petróleo e as perspectivas de sua evolução 
 determinantes no esforço de exploração e de-
volvimento de novas reservas. Como podemos 

servar no gráfico 2, o número de perfurações 
esenta uma forte correspondência com preço 

 petróleo, nos últimos dez anos.  A partir da se-
da metade de 1997, verificamos uma queda 
ta no preço do petróleo, que passou de US$ 20 
rril para cerca de US$ 15 /barril (queda de 
%). Essa queda no preço foi visivelmente senti-

nos trabalhos de perfuração, reduzidos no 
smo percentual (25%) no mesmo período (en-
 1997 e 1999). Da mesma forma, com a 
ersão da tendência de queda dos preços do pe-
leo a partir da segunda metade de 1998 
mento de 100%), o número de perfurações vol-
 a crescer, passando de uma média de 1518 
furações no ano de 1999 para 2272 para 

01(aumento de 33%).  
Essa dependência em relação ao preço do pe-
leo implica numa relativa volatilidade dos 
estimentos na cadeia do petróleo. No início da 

história desta indústria, a volatilidade nos inves-
timentos resultava em períodos de escassez 
seguidos de superprodução. Para evitar a instabi-
lidade nesta indústria, empresas e governos 
buscam formas de cooperação para conferir maior 
estabilidade aos preços: Cartel das Sete Irmãs, 
OPEP e, porque não, o atual processo de concen-
tração. 

Outra questão importante concerne à distribui-
ção geográfica quanto à escolha dos locais de 
perfuração. Algumas regiões apresentam claros 
sinais de arrefecimento no ritmo de investimentos 
na exploração de petróleo, verificáveis na Europa 
(em particular Mar do Norte) e Ásia Oriental. 
Nestas regiões, podemos observar uma queda no 
número de perfurações independentemente das 
flutuações dos preços do petróleo. Por outro lado, 
alguns países vêm atraindo um grande volume de 
investimentos como mostra as estatísticas do nú-
mero de perfurações. O Brasil, em especial, 
apresentou um rápido crescimento a partir de 
1999, quando ocorreram as primeiras licitações, 
as quais permitiram às empresas privadas partici-
parem da exploração. 

Os indicadores do número de poços perfurados 
revelam muito mais do que o ritmo do esforço de 
exploração. Demonstram também a maturidade 
das províncias petroleiras. O indicador da relação 
entre o volume de óleo produzido e número de 
poços perfurados também informa quanto à matu-
ridade das províncias. O volume de óleo 
produzido por poço perfurado nas províncias ma-
duras tende a ser muito maior do que nas  
províncias não-maduras, observando-se as carac-
terísticas de similaridade de condições de 
exploração. Obviamente, a exploração e produção 
de petróleo offshore implica num número muito 
menor de poços perfurados, quando comparada 
com a exploração onshore. Os custos da perfura-
ção offshore chegam a ser 20 vezes superior à 
perfuração onshore.  

Através da tabela 1, podemos comparar o Bra-
sil com países onde predominam condições 
geológicas de produção de petróleo similares 
(produção offshore), tais como Noruega, Reino 
Unido, Angola e Nigéria. Podemos ali observar 
que a produção de petróleo brasileira é relativa-
mente pequena, quando comparada ao esforço de 
exploração (poços perfurados). Isto revela que 
nossas províncias petrolíferas encontram-se em 
fase inicial no seu ciclo de vida; ou seja, o esforço 



 

 

para encontrar novas reservas e para desenvolver 
reservas já identificadas ainda é grande. As pro-
víncias petrolíferas da Noruega, do Reino Unido e 
da Nigéria podem ser consideradas maduras, dado 
que o esforço de exploração e desenvolvimento é 
relativamente pequeno se comparado à produção. 
Por outro lado, é interessante verificar que a An-
gola também apresenta um nível elevado de 
produção em relação ao esforço de produção. Este 
dado revela que, apesar do potencial geológico a-
inda elevado no país, o esforço de exploração é 
relativamente pequeno, quando comparado ao do 
Brasil, o que reflete o ambiente de incertezas que 
enfrenta os investimentos na cadeia de petróleo 
daquele país.  

Ainda que  os Estados Unidos sejam apontados 
como área de maturidade geológica elevada, o es-
forço exploratório não se arrefeceu na última 
década. O número de poços perfurados aumentou 
cerca de 30% entre 1991 e 2001. Por outro lado, a 
produção caiu em cerca de 40% no mesmo perío-
do. Em decorrência, a relação entre produção e 
poços perfurados caiu pela metade, no mesmo pe-
ríodo. Isso pode ser explicado, basicamente, pela 
disponibilidade de recursos e pelo contexto favo-
rável aos investimentos naquele país.  

O caso do Canadá também é interessante. Este 
país pode igualmente ser considerado uma pro-
víncia petrolífera relativamente madura, já que o 
Canadá é um grande produtor mundial de petró-
leo, um dos principais fornecedores dos Estados 
Unidos. A produção de petróleo canadense per-
maneceu relativamente estável ao longo da última 
década.; entretanto, o número de poços perfurados 
praticamente triplicou no mesmo período. Estes 
dados revelam um aumento no interesse das em-
presas pelo potencial petrolífero daquele país, o 
que é bastante significativo, se comparado ao po-
tencial americano. Por outro lado, uma vez 
encontradas reservas naquele país, sua monetiza-
ção apresenta um contexto muito favorável em 
função da relação entre os mercados de óleo entre 
os dois países. 

 
 
 
 
Edmar de Almeida – prof. IE/UFRJ  
Leandro dos Reis Araújo – Bolsista Infopetro 
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Razão entre Produção de Petróleo (m
 E U A Canadá Brasil No
1991 321 498 934 
1992 374 646 755 
1993 346 361 797 
1994 338 265 899 
1995 350 317 1072 
1996 324 278 1099 
1997 267 210 1238 
1998 289 311 1506 
1999 376 322 1785 
2000 257 239 1660 
2001 154 180 1413 

Fonte: Infopetro 
 

Gráfico 2 
furados no Mundo e Preços do Petróleo 
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Tabela 1 
il barris) e Número Total de Poços Perfurados 

ruega Reino Unido Angola Nigéria Mundo 
3874 1500 2545 2748 1001 
4671 1798 4097 3746 1138 
5614 2662 3545 5843 1130 
5937 3506 3321 729 1122 
6764 3106 2643 6697 1162 
6722 2679 2122 4541 1106 
6071 2438 2701 5535 991 
5696 2998 3753 5376 1155 
5879 4765 5036 8054 1440 
4742 4413 3945 8003 1150 
4314 2877 4082 5916 912 
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PETRÓLEO 

Regulação 

A criação de agências reguladoras constitui 
ponto fundamental nas experiências de reforma 
das indústrias de infra-estrutura. Ali, o Estado 
deixa de atuar diretamente, através de empresas 
estatais, e passa a atuar indiretamente, através da 
regulação. No caso brasileiro, foram instituídas 
agências reguladoras nacionais de regulação seto-
rial (ANEEL, ANP, ANATEL etc). Também faz 
parte do modelo brasileiro, a descentralização de 
algumas atividades de regulação, principalmente 
aquelas de fiscalização, que passam a ser de res-
ponsabilidade de agências reguladoras estaduais. 
O objetivo desta delegação da função regulatória é 
tornar a atuação do regulador mais ágil e presente, 
bem como adaptá-las às condições locais. 

Toda agência, como Instituição da Administra-
ção Pública, deve defender prioritariamente o 
interesse coletivo, expresso pela Constituição Fe-
deral. Neste sentido, as agências reguladoras estão 
subordinadas ao aparato estatal. Sob o prisma e-
conômico, o regulador deve procurar aumentar a 
competição; incrementar o nível de investimentos 
e garantir o máximo de qualidade aos produtos e 
serviços. 

Para poder desempenhar satisfatoriamente suas 
funções, as agências devem desfrutar de indepen-
dência, ou seja, de autonomia no exercício de suas 
atribuições.  Moraes (1997) distingue quatro di-
mensões da autonomia: decisória, quanto aos de 
objetivos, quanto aos instrumentos e financeira. 
“A independência decisória consiste na capacida-
de da agência de resistir às pressões dos grupos de 
interesse no curto prazo. Procedimentos para a 
nomeação e demissão dos dirigentes, associados 
com a fixação de mandatos longos, escalonados e 
não coincidentes com o ciclo eleitoral são arranjos 
que procuram isolar a direção da agência de inter-
ferências indesejáveis tanto por parte do governo 
quanto da indústria regulada. A independência de 
objetivos compreende a escolha de objetivos que 
não conflitam com a busca prioritária do bem-
estar do consumidor. Uma agência com um núme-
ro pequeno de objetivos bem definidos e não 
conflitantes tende a ser mais eficiente que uma 
outra com objetivos numerosos, imprecisos e con-
flitantes. A independência de instrumentos é a 
capacidade da agência de escolher os instrumen-
tos de regulação – tarifas, por exemplo – de modo 
a alcançar os seus objetivos da forma mais efici-
ente possível. Finalmente, a independência 

financeira refere-se à disponibilidade de recursos 
materiais e humanos suficientes para a execução 
das atividades de regulação”. 

É difícil ordenar as dimensões por importân-
cia, mas, certamente, a independência financeira é 
um ponto de partida para a independência do re-
gulador em outras dimensões. Neste artigo, 
analisamos as fontes de recursos de cinco agên-
cias estaduais, com vistas à verificação de sua 
autonomia financeira (ver tabela 2). 

As agências estaduais são diferenciadas quanto 
ao escopo da regulação.  O caso  da CSPE desta-
ca-se entre as demais agências por possuir um 
campo de atuação bem mais restrito (gás e eletri-
cidade). Os demais estados apresentam agências 
que são responsáveis por amplo campo de atuação 
que inclui, de forma geral, os setores de energia, 
saneamento e transporte. 

Para que ocorra independência financeira é ne-
cessário que o custeio das atividades regulatórias 
ocorra através de receitas próprias, geradas por 
meio de taxas de fiscalização/regulação, e que não 
dependam de repasses do governo. As agências 
estaduais contam com fontes diversas de financi-
amento. No entanto, com exceção da AGERGS, 
cujo financiamento proveniente de repasses se li-
mitou aos seus primeiros dois anos de 
funcionamento, todas utilizam dotações orçamen-
tárias como fonte de recursos. Ao depender de 
repasse de recursos do governo, a autonomia fi-
nanceira não é assegurada às agências estaduais. 
A dependência financeira compromete a atuação 
do regulador e constitui potencial determinante da 
captura do órgão regulador, pois o governo pode 
condicionar o repasse de recursos à efetivação de 
seus interesses. Assim, existe um grande risco pa-
ra os demais tipos de autonomia. 

 
Marcus Cardoso Santiago – Bolsista 

ANP/IE-UFRJ 
 
 

Moraes, L. Rangel (1997). A reestruturação dos 
setores de infra-estrutura e a definição dos mar-
cos regulatórios. Convênio IPEA-FUNDAP, 
mimeo. 

 
 
 
 

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS ESTADUAIS 



 

 

 

 
Tabela 2 

Escopo de atuação e fontes de recursos das Agências Reguladoras Estaduais 
Agências  Escopo da Regulação Fonte de Recursos 

  Energia Elétrica;    
  Saneamento;    
  Telecomunicações;  Multas 

AGERGS-RS  Rodovias, portos e Hidrovias;  Taxas de legislação ;  
   Irrigação;  Taxa sobre Fiscalização 
  Transporte intermunicipal de passageiros;  Outras receitas 
   Aeroportos;    
  Distribuição de gás canalizado;    
  Inspeção de segurança veicular.    
      

CSPE-SP Gás   Taxa de Fiscalização  
  Eletricidade Dotações Orçamentárias 
    Taxa  de reguIação  
    Dotações orçamentárias  
   Energia Doações; 

ASEP-RJ Transportes Recursos de convênios  
  Saneamento Receitas financeiras; 
    Recursos de outras fontes. 
     Taxa de Fiscalização  
    Dotações orçamentárias  
  Gás Doações; 

ARSEMG-MG Transporte Recursos de convênios  
  Inspeção de segurança veicular.   Multas 
    Aplicações financeiras  
    Outras fontes 
  Energia Elétrica Taxa  de reguIação  
  Gás Dotações orçamentárias  

AGERBA-BA Petróleo Doações; 
  Álcool Recursos de convênios  
  Rodovias  Receitas financeiras; 
  Hidrovias Recursos de outras fontes. 
  Transportes   

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

UFRJ OFERECE MBA EM ENERGIA 
 
Encontram-se abertas as inscrições para a nova turma do MBA Energia. 
 
Esse curso cristaliza uma parceria entre o Instituto de Economia e o Instituto COPPEAD de 
Administração na área de formação de executivos para atuar no mercado energético. 
 
Com o início marcado para agosto, o curso  estará sendo oferecido nas instalações do 
COPPEAD, com conclusão prevista para julho de 2003. 
 
Informações podem ser obtidas por telefone: (21) 2598-9898 – fax (21) 2598-9883; por 
correio eletrônico: mbaenergia@coppead.ufrj.br ou através da Home page: ou 
www.ie.ufrj/infopetro   
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PETRÓLEO 

Regulação 

De acordo com o novo modelo instituído na 
indústria de petróleo e gás brasileira através da 
Emenda Constitucional n.º 9 e da Lei do Petróleo 
(9.478/97), o Estado transfere as atividades de ex-
ploração e produção às empresas, por meio de 
contratos de concessão acordados com a ANP, e 
sua remuneração passa a ser obtida por meio de 
compensações financeiras pagas pelos concessio-
nários. 

Além das contribuições sociais e tributos pa-
gos por todas as empresas que operam sob as leis 
brasileiras, estes concessionários pagam também 
compensações financeiras, estabelecidas pela Lei 
do Petróleo: os royalties, as participações especi-
ais, o bônus de assinatura e o pagamento por 
retenção ou ocupação de área. 

Os recursos dos royalties correspondem a 10% 
do total da produção de petróleo e gás natural de 
um campo valorizada pelos preços de referência. 
A apuração dos royalties é mensal, a partir do mês 
em que ocorre o início da produção, e o recolhi-
mento é feito pela concessionária à Secretaria do 
Tesouro Nacional, em moeda nacional. 

Pode haver redução do percentual até um mí-
nimo de 5% do volume total da produção, tendo 
em vista fatores como riscos geológicos e 
expectativas de produção. O percentual a ser 
adotado para o cálculo dos royalties deve constar,  
obrigatoriamente, do contrato de concessão 
firmado entre a ANP e as empresas exploradoras. 

A parcela do valor dos royalties corresponden-
te ao montante mínimo de 5% da produção é 
distribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Exploração on shore: 70% aos estados produ-
tores; 20% aos municípios produtores e 10% aos 
municípios onde se localizarem instalações marí-
timas ou terrestres de embarque ou desembarque 
de óleo bruto ou de gás natural; 

Exploração off shore: 30% aos estados con-
frontantes com poços; 30% aos municípios 
confrontantes e suas respectivas áreas geoeconô-
micas; 10% aos municípios onde se localizarem 
instalações marítimas ou terrestres de embarque e 
desembarque de óleo bruto ou gás natural; 20% ao 
Comando da Marinha e 10% para o fundo especi-
al a ser distribuído entre todos os estados e 
municípios na proporção de 20% para os estados e 
80% para os municípios. 

A parcela do valor dos royalties (prevista no 
contrato de concessão) que exceder ao montante 

mínimo de 5% da produção, será distribuída de 
acordo com os seguintes critérios: 

Exploração on shore: 52,5% aos estados onde 
ocorrer a produção; 15% aos municípios onde o-
correr a produção; 7,5% aos municípios que sejam 
afetados pelas operações de embarque e desem-
barque de petróleo e gás natural e 25% ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Exploração off shore: 22,5% aos estados pro-
dutores confrontantes; 22,5% aos municípios 
produtores confrontantes; 15% ao Comando da 
Marinha; 7,5% aos municípios que sejam afetados 
pelas operações de embarque e desembarque de 
petróleo e gás natural; 7,5% para o Fundo Especi-
al e 25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

A participação especial é uma compensação 
financeira que tem incidência somente nos casos 
de grande volume de produção ou rentabilidade. 
Essa é aplicada sobre a receita bruta da produção, 
deduzidos os royalties, investimentos na explora-
ção, custos operacionais, depreciações e tributos. 
Os recursos correspondentes à participação espe-
cial são distribuídos na seguinte proporção: 40% 
ao Ministério de Minas e Energia; 10% ao Minis-
tério do Meio Ambiente; 40% ao estado e 10% ao 
município onde ocorrer a produção em terra, ou 
confrontante com a plataforma continental onde 
se realizar a produção. A arrecadação com partici-
pações especiais tem sido extremamente 
relevante. Somente no ano passado foram 
distribuídos mais de R$ 1,6 bilhões. 

O bônus de assinatura corresponde ao montan-
te ofertado pelo licitante vencedor na proposta 
para obtenção da concessão de petróleo ou gás na-
tural, não podendo ser inferior ao valor mínimo fi-
xado pela ANP no edital de licitação. Este valor é 
parte do risco exploratório, pois é pago no início 
do empreendimento, independentemente do resul-
tado exploratório, ou seja, antes que a companhia 
saiba se terá ou não sucesso. 

O pagamento pela ocupação ou retenção de á-
rea constitui receita da ANP para o financiamento 
de suas atividades, o mesmo ocorre com o bônus 
de assinatura. O valor unitário utilizado no cálculo 
deste pagamento é fixado em reais (R$) por km² 
ou fração e varia conforme a fase ou período em 
que se encontra a concessão. Em 2000, esta arre-
cadação somou mais de R$ 91 milhões. 

CARACTERÍSTICAS DAS PARTICIPAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS 



 

 

O gráfico abaixo demonstra a evolução dos re-
cursos de royalties distribuídos. A entrada em 
vigor da Lei do Petróleo marca uma drástica mo-
dificação na arrecadação de recursos, que 
apresenta forte crescimento a partir de 1997. No 
ano de 2001, a arrecadação total com royalties a-
tingiu R$ 2,303 bilhões. Apenas o estado do Rio 
de Janeiro recebeu R$ 461,5 milhões, sobretudo 
pela produção da Bacia de Campos, o que corres-
ponde a 60,5% do total recolhido entre os estados 
brasileiros – R$ 762,5 milhões – mantendo o pa-
tamar de 2000, quando o estado recolheu R$ 
367,8 milhões (59% dos royalties pagos aos esta-
dos). O aumento dos recursos foi 
fundamentalmente devido à alta do dólar mas. Em 
2002, a expectativa é que o crescimento da arre-
cadação decorra do aumento da produção.  

Esses valores representam uma parcela consi-
derável dos orçamentos públicos. Desta forma, é 
necessário um cuidadoso estudo por parte dos go-
vernos e prefeituras para a utilização destes 
recursos, de forma a maximizar seus benefícios 
através de investimentos em infra-estrutura e a 
procurar-se soluções econômicas para que as re-
giões beneficiadas se tornem auto-sustentáveis, 
capazes de sobreviverem quando secar a fonte dos 
royalties secar. Esse tema será tratado em um 
próximo artigo. 

Carlos Augusto Pacheco - Bolsista ANP/IE-
UFRJ 

Gráfico 3 

Distribuição de royalties sobre a produção de petróleo e 
gás natural no Brasil  (1994 - 2001) - R$ milhões
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Eventos 
LATIN GAS 2002 

 
O Rio de Janeiro será sede do Latin Gas 2002,

um evento organizado pela Global Pacific &
Partners. Este seminário tem como objetivo ana-
lisar as principais oportunidades de negócio e
estratégias empresariais no setor de gás natural
GNL e GTL, na América Latina.  

 
18 e 19 Março 2002  
Hotel Sheraton, Rio de Janeiro, Brasil 
 
Para maiores informações :  
info@glopac.com  
fax:  1 281 597 9589 
www.petro21.com/international  

mailto:info@glopac.com
http://www.petro21.com/international
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PÓLO GÁS-QUÍMICO DE DUQUE DE CAXIAS: 
EMANDA PARA O GÁS NATURAL DE CAMPOS
ás Brasil -  11  - Fevereiro de 2002 

 a partir do interesse em se aproveitar 
 de gás natural (GN) oriundos da Bacia 
, o Pólo Gás-Químico do Rio de Janei-
ta um caráter pioneiro no que tange à 
ção como matéria-prima para a indús-
uímica doméstica, já que os pólos de 
P), Camaçari (BA) e Triunfo (RS) uti-
. O Pólo, que se localiza em Duque de 
 proximidades da REDUC, constitui o 
rojeto implicando no consumo de gás 
a fins não-energéticos no Brasil. 
eculiaridade é que, enquanto os outros 
ecem uma vasta gama de produtos in-
s para transformação, o pólo do Rio é 

o apenas para a produção final de polie-
se produto é caracterizado por sua 
de, mas a sua aplicação principal ocorre 
ão de embalagens.  
cipais fatores determinantes do projeto 
ponibilidade de gás natural na Bacia de 
 o volume restrito de investimentos 

parado aos pólos que utilizam a nafta.  
imidade do eixo Rio - São Paulo, que 
cerca de 70% do mercado brasileiro de 
s, também foi apreciada no projeto. O 
a oferta com preços competitivos deve 
 implantação de um grande número de 
de transformação na região. O comple-
ução de eteno e polietileno constituirá 
vo para a indústria local de transforma-
sinas, sacos, embalagens e garrafas 
 Rio de Janeiro é o 3º maior processa-

sinas plásticas do país e o 2º maior 
r de produtos transformados. Projeções 
 estimam que 70% das vendas de poli-
rão efetuadas no mercado interno e 
tinarão às exportações.  
antação da Rio Polímeros delineia o 
artida do Pólo. A empresa é uma socie-
opósito específico com participação de 
 (Unipar 33%, Suzano 33%, Petroquisa 
NDESpar 16,7%). O fornecimento de 
ito exclusivamente pela Petrobras e já 
ado , através de contrato de suprimento 
 renováveis por outros 15. A Petrobras, 
édio de sua subsidiária Petroquisa, as-
apel central: além de acionista da Rio 

 será a fornecedora de matérias-primas.  

O projeto, no valor de US$ 1 bilhão, será fi-
nanciado pelo BNDES (US$ 300 milhões), por 
agências financeiras internacionais (US$ 300 mi-
lhões) e por capital dos acionistas (US$ 400 
milhões). O financiamento do projeto por parte 
dos bancos de fomento (BNDES, Eximbank - 
USA e SACE - Itália) terá como base um project 
finance firmado entre estes e a Rio Polímeros.  

A Rio Polímeros é a responsável por todo o 
projeto, considerando-se condução, construção e 
operação do pólo. O consórcio ABB Lummus / 
Snamprogetti (50-50%) foi escolhido como main-
contractor, com um contrato em regime “lump-
sum turn-key”, da ordem de US$ 650 milhões, pa-
ra prestação de serviços de engenharia, montagem 
e construção. Parte das obras e da engenharia será 
desenvolvida pelo grupo Pem Setal.  

Com operação prevista a partir do terceiro tri-
mestre de 2004, as obras de construção do 
complexo têm duração estimada em 38 meses. 
Nessa fase, estima-se que serão gerados 5 mil em-
pregos diretos e, na fase de operação, outros 400 
empregos. O projeto se encontra simultaneamente 
em fase de projeto básico de engenharia e de 
preparação do terreno para receber as fundações 
civis sobre as quais serão assentados os 
equipamentos, em área cujo direito de uso foi 
concedido pela Prefeitura de Duque de Caxias.  

O projeto se caracteriza pela integração entre a 
produção do polietileno e a produção de sua maté-
ria-prima, o eteno, cujas plantas serão construídas 
no mesmo local e operadas em conjunto pela 
mesma empresa, oferecendo menor custo de pro-
dução e maior controle da qualidade e da 
quantidade dos produtos. As tecnologias adotadas 
para a obtenção de eteno, através da pirólise de 
matéria-prima proveniente do GN, representam 
uma opção pelo uso de tecnologia mais limpa, em 
comparação com as outras indústrias petroquími-
cas no Brasil. 

Na petroquímica, o volume de aproximada-
mente 1 milhão de m3/dia de etano a partir do GN 
(393 mil t/ano de etano) será consumido na uni-
dade de pirólise (primeira geração) que, no caso 
do pólo fluminense, será integrada a uma de poli-
merização (segunda geração). O pólo terá 
capacidade para produzir 500 mil t/ano de eteno 
que será totalmente consumido na unidade de po-



 

 

limerização. A unidade de pirólise vai utilizar 
também 393 mil t/ano de propano, um dos com-
ponentes do GLP, produzido nas Unidades de 
Processamento de Gás Natural (UPGNs) da Pe-
trobras. Apesar dos investimentos da Petrobras em 
novas UPGNs no estado, as disponibilidades futu-
ras de GN serão superiores à capacidade de 
processamento. De fato, como o uso do GN para 
fins energéticos é significantemente superior ao 
petroquímico, o limite da carga de etano é dado 
pelo mercado energético de GN e, conseqüente-
mente, pela capacidade instalada das UPGNs em 
atendê-lo. Como resultado, há um limite para o 
aumento da participação do etano na carga da u-
nidade de pirólise do pólo, donde se explica a 
utilização do propano. A produção anual a ser 
comercializada pelo pólo gás-químico será de 540 
mil t/ano de polietilenos (linear de baixa densida-
de e de alta densidade). A tecnologia para a 
produção será da Univation, associação entre a 
Union Carbide e a Exxon, que credenciou a 
Snamprogetti para a construção e montagem de 
processos. 

Devido à utilização de carga mista (etano e 
propano), a unidade de pirólise também produzirá 
o propeno (70.000 t/a), que será vendido para a 
Polibrasil. De acordo com a concepção do pólo, 
outros subprodutos ainda serão gerados: hidrogê-
nio (10.000 t/a) e gasolina de pirólise (37.000 t/a). 
Parte do hidrogênio gerado (5.000 t/a) será con-
sumido nas unidades do Projeto e o restante 
(5.000 t/a) será vendido para a REDUC, que ad-
quirirá a gasolina de pirólise para ser incorporada 
ao pool de gasolina da refinaria. 

Está previsto que o pólo produzirá cerca de 
20% da produção nacional de polietileno. Ao todo 
serão processados 11 milhões de m3/dia de gás na-
tural (composto de 90% de metano, 8% de etano e 
2% de outros mais pesados, aí incluindo-se o pro-
pano), dos quais 2 milhões de m3/dia em uma 
UPGN existente em Cabiúnas, município de Ma-
caé. Os outros 9 milhões de m3/dia serão 
processados na nova unidade de Cabiúnas, que 
começou a ser construída pela Petrobras, ao custo 
de US$ 150 milhões. 

Nas UPGNs, o metano é separado do etano. O 
etano e suas frações mais pesadas serão enviados 
para a REDUC por um duto de líquidos, com ex-
tensão de 150 km, a ser construído. Na refinaria, 
haverá a separação do etano que vai ser usado no 
pólo gás-químico. Do total de 11 milhões de 
m3/dia de gás natural que passarão pelas UPGNs, 
cerca de 1 milhão de m3/dia serão utilizados dire-
tamente na petroquímica na forma de etano, o 

restante será distribuído para as concessionárias 
de gás canalizado, que irão usá-lo, sobretudo, nos 
projetos de geração termelétrica. 

O projeto do Pólo Gás-Químico do Rio de Ja-
neiro irá somar uma grande capacidade de 
produção na área petroquímica nacional, cujo 
mercado é hoje estimado em R$ 40 bilhões, e re-
sultará num grande salto na demanda de GN (em 
pelo menos 45% para fins não energéticos), quan-
do estiver operando em plena capacidade. O 
projeto deve ser, assim, analisado de forma mais 
ampla, levando-se em consideração o fato de que 
sua escala está limitada ao tamanho do mercado 
de GN, mas, por outro lado, viabiliza e alavanca 
investimentos para a expansão da rede de infra-
estrutura, como UPGNs e dutos de transferência, 
capaz de atender uma demanda por GN muito su-
perior do que a do próprio complexo gás-químico. 

 
Rafael Pertusier – Bolsista Infopetro 
 



 

 

Petrobras revê planejamento de termelétricas 
Os planos da Petrobras de se tornar a principal 

geradora termelétrica do país estão sendo colocados 
em cheque. A empresa está revendo seu programa 
de investimentos em usinas termelétricas, que inclu-
ía  a construção de 26 usinas com capacidade total 
de 9,2 GW, planejando preservar apenas os projetos 
já iniciados. O programa está sendo revisto em fun-
ção de alterações na percepção quanto à evolução 
da demanda após o racionamento de energia. No i-
nício do racionamento, a estatal havia antecipado os 
investimentos, de US$ 1 bilhão, para terminar a 
construção de todas as térmicas até o final de 2003.�

Os contratos de compra de energia das usinas 
térmicas incluídas no Programa Prioritário de Ter-
melétricas (PPT) também estão sendo revistos pela 
empresa. A Petrobras tem contratos com 11 térmi-
cas, com um volume total de 4 GW. Esses contêm 
cláusulas consideradas desfavoráveis à empresa, 
como a cobrança de multa quando a energia não for 
comprada.  
 
Reajuste da gasolina 

Após debate intenso entre a Petrobras e o Go-
verno Federal, a empresa vai aumentar os preços da 
gasolina em suas refinarias em 2,2% a partir de 2 de 
março. Esse reajuste chegou a ser vetado pelo pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, que não havia 
sido avisado do reajuste. Segundo estimativas, o re-
ajuste de 2,2% nas refinarias representará um 
aumento médio entre 1% e 1,5%. A Petrobras justi-
ficou que o reajuste decorre dos preços 
internacionais do petróleo e derivados e da variação 
do câmbio e que este é coerente com o contexto de 
mercado livre que vigora para a atividade desde o 
início do ano. 

 
Planos de uma nova refinaria no Rio de Ja-
neiro 

Está sendo planejada a implantação de uma nova 
refinaria no estado do Rio de Janeiro, já batizada de 
Norte Fluminense, que seria adequada ao tipo de ó-
leo produzido na bacia de Campos. Este 
investimento poderia compensar o desequilíbrio en-
tre a produção de óleo e o refino de derivados no 
estado, que representam 80% e 15% do total nacio-
nal respectivamente. Esta obra, que envolve 
investimentos da ordem de US$ 1,2 a 2 bilhões, 

contaria com o financiamento criado a partir da ar-
recadação de royalties. O projeto de lei que dispõe 
sobre a criação do fundo já foi enviado à assembléia 
legislativa.  

 
Empecilhos na aquisição dos ativos da Enron 
pela Petrobras 

Há longa data, a Petrobras tem mostrado interes-
se nas participações da Enron na CEG e CEG Rio 
(de 34% e 25% respectivamente). Mas, a falência da 
empresa texana, que parecia facilitar o negócio, po-
de criar problemas. A Petrobras deseja garantias de 
que o negócio, de US$ 240 milhões, não seja desfei-
to por credores da empresa falida. Mas, os 
problemas não se limitam a isso, a ANP não vê com 
bons olhos a aquisição, havendo a possibilidade de 
condicioná-la à venda de 2% da participação da Pe-
trobras no gasoduto Brasil-Bolívia, o que faria com 
que a empresa deixasse de ser majoritária no em-
preendimento. 

 
Lucro da Petrobras alcançou R$ 9,9 bilhões 
em 2001 

O balanço da Petrobras de 2001 aponta para um 
lucro consolidado de R$ 9,867 bilhões. Esse resul-
tado, que inclui subsidiárias e controladas, mantém 
o patamar do ano anterior (R$ 9,942 bilhões). O lu-
cro apenas da controladora foi de R$ 10,294 
bilhões. 

 
 Racionamento de eletricidade chega ao fim 

Depois de nove meses, o racionamento de eletri-
cidade  se encerra no dia 1º de março. A decisão foi 
anunciada pelo Presidente da República no dia 19 
de fevereiro. A recuperação dos níveis dos reserva-
tórios evidenciou que não era mais necessário impor 
este sacrifício à sociedade brasileira. Os reservató-
rios que abastecem as usinas do Centro-Oeste e 
Sudeste fecharam o mês de fevereiro com 63% de 
sua capacidade preenchida e os do Nordeste com 
56%. Níveis substancialmente superiores aos obser-
vados no mesmo período no ano passado, que eram 
de 34% no Sudeste/Centro-Oeste e 38% no Nordes-
te. 
 

 

FATOS MARCANTES DO MÊS 
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ATRATIVIDADE DAS TERMELÉTRICAS: DIAGNÓSTICO E 

PERSPECTIVAS 
Luciano Dias Losekann
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estímulos à atuação eficiente Com referência ao 
risco regulatório, vários pontos das reformas das 
indústrias de eletricidade e de gás natural perma-
neceram indefinidos, como as regras de 
funcionamento do mercado atacadista, o trata-
mento da energia gerada pelas usinas hidrelétricas 
estabelecidas (energia velha) e o preço do gás natu-
ral. Desta forma, a execução de investimentos em 
projetos termelétricos ficou sujeita a um risco regu-
latório elevado. 

Os riscos macroeconômicos também são muito 
relevantes para os projetos termelétricos, princi-
palmente aqueles referentes à taxa de câmbio. Mais 
de 80% do total de equipamentos das usinas 
termelétricas são importados e o preço do insumo 
utilizado está indexado ao dólar. Desta forma, as 
variações cambiais causam um grande impacto so-
bre os custos desses projetos. O risco cambial foi 
considerado o principal obstáculo à execução de in-
vestimentos em termelétricas, levando o governo a 
mitigá-lo, tornando simultâneos os reajustes do gás 
natural e da eletricidade.  

A perspectiva de rentabilidade também não foi 
favorável aos projetos termelétricos. Os contratos 
iniciais detêm preços substancialmente inferiores 
aos custos das usinas termelétricas e quantidades 
determinadas por valores de energia assegurada 
sobreestimados. Assim, mesmo na situação de risco 
iminente de déficit, as concessionárias de distribui-
ção detinham contratos suficientes para atender às 
suas necessidades, limitando a demanda de novas 
centrais. 

Por outro lado, o valor normativo - que limita o 
repasse do custo de aquisição de eletricidade para 
as distribuidoras, estabelecendo um teto de preços 
para a geração – foi fixado em níveis que os empre-
endedores de projetos termelétricos consideravam 
insuficientes para cobrir os custos das usinas e para 
gerar margem de lucros atrativa. 

Um ponto que não tem sido muito enfatizado, 
mas que também tem importância, é a política ta-
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rifária para a transmissão de energia. Atualmen-
te, existe um tratamento diferenciado para a 
energia envolvida nos contratos iniciais e para a 
não envolvida. Na primeira, é aplicada tarifa do 
tipo “postal” - a distância percorrida não é consi-
derada no cálculo e os custos de transmissão são 
rateados pela quantidade de energia transmitida 
– e, na segunda, uma combinação entre um com-
ponente “postal” e outro, locacional – que leva em 
conta a distância, em uma proporção variante, 
onde o componente locacional aumenta progressi-
vamente sua participação (hoje o componente 
locacional representa cerca de 30% e o postal 70%). 
Essa política retira uma vantagem substancial das 
usinas térmicas em relação às hidrelétricas, relati-
va à sua proximidade do centro de carga.  

Ciente das dificuldades, o governo tomou uma 
série de medidas para estimular investimentos em 
termeletricidade, entre as quais se destaca o Pro-
grama Prioritário de Termeletricidade (PPT). 
Mas, estas não foram suficientes para que as ter-
melétricas deslanchassem. Dos 17 GW previstos 
inicialmente pelo PPT, entraram em operação so-
mente 0,8GW. 

No início deste ano, o governo anunciou um 
conjunto de 33 propostas para promover a revitali-
zação do modelo do setor elétrico. Várias dessas 
medidas objetivam promover investimentos em ter-
meletricidade, aumentando a rentabilidade dos 
projetos; como a mudança no valor normativo, a 
revisão dos certificados de energia assegurada, o 
subsídio ao transporte de gás, o estímulo de contra-
tação de reserva de geração e o reforço do sinal 
locacional nas tarifas de transmissão.  

Outras medidas eliminam incertezas quanto ao 
ambiente setorial, como a regulamentação da co-
mercialização da Energia de Serviço Público 
(energia velha), que passa a ser comercializada em 
leilões, e a reestruturação do MAE, que deixa de 
ser auto-regulado e passa a ter regras estabelecidas 
pela ANEEL. 

No entanto, é precipitado afirmar que, com es-
sas novas condições, os projetos de geração 
termelétrica enfim deslancharão, contribuindo pa-
ra fortalecer a trajetória de expansão da 
participação do gás natural na matriz energética 
nacional. 

As medidas anunciadas favorecem investimen-
tos em termeletricidade, indubitavelmente. Mas, o 

racionamento provocou uma radical redução da 
demanda de eletricidade que tende a se perpetuar 
no futuro, mesmo após seu encerramento, o que 
diminui o ímpeto  de novos projetos de geração. 
Como resultado das práticas adotadas para cum-
prir as metas impostas pelo governo, os 
consumidores alteraram seu padrão. Os consumi-
dores que investiram em equipamentos mais 
eficientes, adotaram práticas de uso racional de 
energia e adquiriram geradores terão uma de-
manda substancialmente inferior à observada 
antes do racionamento. Isto é válido tanto para as 
indústrias que modernizaram suas plantas para 
torná-las mais eficientes, quanto para os consumi-
dores residenciais que evitam deixar lâmpadas 
acesas em cômodos não ocupados. O governo estima 
que a quebra de tendência na demanda de eletri-
cidade seja próxima a 7%. 

Para concluir, no período em que as térmicas 
eram essenciais para afastar o perigo de déficit, as 
condições não eram favoráveis para a execução des-
ses investimentos e a sociedade brasileira foi 
submetida ao racionamento. No momento em que 
as condições passam a ser mais favoráveis aos inves-
timentos em termeletricidade, a demanda por 
eletricidade se reduziu. Ou seja, quando precisa-
mos de térmicas, os investimentos não foram 
efetuados; Agora, que as condições ficaram mais 
favoráveis, as térmicas não são mais necessárias. 
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