
ISSN 1679-1355 

 

BOLETIM INFOPETRO 

PETRÓLEO & GÁS BRASIL 
Análise de Conjuntura das Indúst rias do Petróleo & Gás 

Dezembro de 2003 – Ano 4 – n.12 

 Grupo de Economia da Energia - Instituto de Economia – UFRJ 
www.ie.ufrj.br/infopetro 

 
 

 
 Apresentação 

 
 

Editorial ............................................................................................................2 
Petróleo 
 A Indústria de Gás Natural no Uruguai: Um Breve  
Panorama Sobre os Sistemas de Transporte e Distribuição.............3 

Evolução do Mercado de GNV e a Interiorização do Gás no 
Brasil..................................................................................................................7 

Reforma tributária: a Cide e a Variação de Preços de 
Combustíveis no Brasil .................................................................................9 
Fatos Marcantes do Mês ......................................................................... 12 
Anexo Estatístico ...................................................................................... 14 
Apoio 

ONIP / FINEP / FNDCT / CTPETRO 

NESTA EDIÇÃO EQUIPE 
Secretário Executivo:  
 Edmar Luiz F. de Almeida 
Conselho Editorial 
 Edmar Luiz F. de Almeida 
 Carmen Alveal 
 Helder Queiroz Pinto Jr. 
 Ronaldo Bicalho 
Edição 
 Mariana Iootty 
 Nicholas Trebat 
 Akio Nakamura 
Contato 
 Tel: (21) 3873-5270 
 Fax: (21) 2541-8148 
 e-mail: infopetro@ie.ufrj.br 

O Editorial do Mês focaliza a integração das in-
dústrias de energia no Cone Sul, ressaltando a 
importância de se viabilizar a construção de espa-
ços de coordenação de políticas energéticas e dos 
arcabouços regulatórios nacionais.  

No primeiro artigo deste número, Beno Ru-
chansky – da Unidade Reguladora dos Serviços 
de Energia e Água do Uruguai - apresenta um 
breve panorama a respeito da indústria de gás na-
tural no Uruguai, enfatizando os segmentos de 
transporte e distribuição.  

No segundo artigo deste mês, Edmar de Al-
meida e Kátia Freitas analisam a evolução do 
mercado de GNV e enfatizam o papel essencial 

deste segmento para a interiorização da rede de 
distribuição de gás no país.  

No último artigo deste número, Carla M.a Souza 
e Silva focaliza a volatilidade dos preços de com-
bustíveis no Brasil e examina como a proposta de 
reforma tributária em tramitação no congresso po-
de atenuar este processo. 

Em virtude do período de férias de fim de ano, 
o próximo número do Boletim Infopetro será uma 
edição especial, a ser lançada em fevereiro de 
2004. 

 
 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos ar-
tigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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Após as eleições presidenciais no Brasil e na 
Argentina, a questão da integração econômica 
retornou à agenda política da região. Após uma 
primeira fase da integração regional caracterizada 
por uma rápida expansão do comércio na região, 
ficou claro que a carência de infra-estrutura é um 
dos principais empecilhos à conformação de 
mercados regionais integrados. As infra-estruturas 
de transporte, telecomunicações e energia, por 
afetarem o conjunto das atividades econômicas,  
constituem o fator básico da convergência 
econômica entre países. 

O atual governo Brasileiro vem sinalizando que 
vai priorizar a integração das infra-estruturas na 
América do Sul. O BNDES pretende ser um agente 
catalisador destes projetos internacionais. No que 
se refere às indústrias energéticas, e, em 
particular, às indústrias de gás e eletricidade, uma 
pergunta surge imediatamente da reflexão sobre a 
integração regional. O que realmente significa 
integrar indústrias energéticas? É possível integrar 
infra-estrutura energética sem integrar mercados 
energéticos?  

A questão acima é muito relevante, pois 
atualmente muitos projetos de integração de infra-
estruturas físicas vêm sendo anunciados, 
entretanto, quase nada é divulgado sobre a 
integração de regras de mercado. Parece 
indispensável dar luz e transparência quanto a 
matriz de referência da integração energética. Por 
um lado, a experiência européia é freqüentemente 
evocada como provedora de lições a serem 
apreendidas e, naturalmente, adaptadas. Por outro 
lado, os objetivos de integração alardeados por 
autoridades latino-americanas são prioritariamente 
centrados na construção e expansão de projetos 
bilaterais. Esta tarefa é seguramente importante e 
necessária, mas não esgota as diferentes 
dimensões da integração energética a la européia. 

Na Europa, o objetivo central é a ampliação da 
interconexão dos mercados nacionais, visando dar 
mais flexibilidade ao objetivo de política energética 
de garantia do suprimento energético. 

É importante atentar para o fato de que o 
contexto das indústrias energéticas do Cone Sul 
mudou radicalmente na década de 1990. A 
capacidade de intervenção estatal no setor reduziu-
se significativamente na região, devido às 
importantes operações de privatização em vários 
países. Projetos internacionais tendem a ser 
associados a uma nova forma de financiamento e 
de percepção de risco, contando com capitais 
privados ou com parcerias público-privado.   

Neste novo contexto, a integração das 
indústrias de energia da região requer muito mais 
do que um esforço para negociação de projetos 
bilaterais para interconexão de infra-estrutura 
física. Dadas as dificuldades de financiamento dos 
países da região, torna-se premente buscar a 
interconexão energética a fim de dar mais 
flexibilidade às estruturas nacionais de oferta de 
energia. Neste sentido, será necessário um esforço 
para redução da percepção do risco dos agentes 
envolvidos nos projetos, sendo essencial um 
trabalho de harmonização e estabilização de regras 
nos diferentes mercados da região. Para tanto, é 
importante que cada um dos países explicite sua 
vontade política de integrar os mercados 
energéticos do país e, nesse intuito, parece 
indispensável viabilizar, inicialmente, novos 
espaços de coordenação de políticas energéticas e 
dos arcabouços regulatórios nacionais.  

 

Conselho Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial  
Integração Energética no Cone Sul:  

Harmonizar e Estabilizar Regras 
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Beno Ruchansky1 

No começo da década de 90, foram dados os 
primeiros passos para incorporar o gás natural, 
proveniente da Argentinai, na matriz energética 
do Uruguai. Desta forma, em 1991, os governos 
da Argentina e do Uruguai firmaram um “Acordo 
sobre Abastecimento de Gás Natural Argentino 
para o Uruguai”. Após a construção do Gasoduto 
Del Litoral em 1998 e o início das atividades do 
gasoduto que une Buenos Aires a Montevidéu em 
2002 (Gasoducto Cruz del Sur), constituiu-se um 
sistema que liga, por um lado, a fonte de oferta -  

i.e, os produtores e transportadores argentinos -  
e, por outro lado, os consumidores de gás natural 
no Uruguai.  

Surgem então quatro atores no cenário, sendo 
encarregados de construir, operar e manter a in-
fra-estrutura necessária para cumprir com o 
abastecimento de gás natural aos usuários de to-
dos os setores da economia (residenciais, 
comerciais, industriais, transporte e geração), es-
tando sujeitos às exigências e limitações de seus 
respectivos contratos com o Estado. 

 
Quadro 1 - Principais atores da indústria de gás natural no Uruguai 

Empresa  Composição Acionária Função Âmbito 

Ancap Estado Uruguaio Transportador Gasoduto del Litoral 

Gasoducto Cruz del 
Sur 

40 % British Gas (UK) 
30 % Pan American Energy (USA) 
20 % Ancap 
10 % Winershall Energía (GR) 

Transportador 
Gasoduto Cruz del 
Sur 

Gaseba Uruguay 
51 % Gaz de France (Fr) 
34 % Pan American Energy (USA) 
15 % Acodike (Ur) 

Distribuidor Montevidéu 

Conecta 
45 % Ancap 
15 % Sempra Energy (USA) 
40 % Unión FENOSA (Es) 

Distribuidor 
Todo o país, com 
exceção de Mont e-
vidéu 

 

1 - Sistemas de Transporte 
1.1 - Gasoduto del Litoral 

 
Este foi o primeiro gasoduto a ligar a Argentina 

ao Uruguai. Em operação desde outubro de 1998, 
o gasoduto transporta gás da província argentina 
de Entre Rios até a região oeste do Uruguai (ver 
mapa a seguir).   

Sua construção surgiu a partir da iniciativa das 
empresas estatais uruguaias ANCAP (petróleo) e 
UTE (energia elétrica), as quais, diante da iminen-
te construção do Gasoduto Entrerriano 
(Argentina), negociaram a expansão do seu diâ-
metro (até 16”) de modo a fornecer gás para a 
cidade de Payasandú (Uruguai), para a planta de 
cimento situada nesta cidade e para o consumo 
de uma futura central termoelétrica a ser constru-
ída nas redondezas (Casa Blanca). 

Após firmar o acordo com o governo da Pro-
víncia de Entre Rios (Argentina), através do qual 
as empresas estatais uruguaias arcariam com o 
custo referente à expansão do diâmetro, cada 
uma delas adquiriu o direito de transportar até 
250 mil m³/dia na modalidade de transporte firme 
e 125 mil m³/dia na modalidade de transporte in-
terruptível. 

A partir do Gasoduto Entrerriano, surge o Ga-
soduto Del Litoral com 10” de diâmetro e 
aproximadamente 20 km de extensão. Proprieda-
de da ANCAP, este gasoduto, ao cruzar o Rio 
Uruguai sob a calçada da ponte internacional 
Paysandú – Colón, chega até a planta produtiva 
de cimento da empresa. Uma extensão deste 
mesmo gasoduto permite, atualmente, o abaste-
cimento ao segmento industrial e ao city gate 
Paysandú, a partir do qual se alimenta a rede de 
distribuição aos domicílios. 

A Indústria de Gás Natural no Uruguai: Um Breve Panorama 
Sobre os Sistemas de Transporte e Distribuição 
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A partir do ano 2000, um segundo gasoduto 
de 16” cruza o Rio Uruguai sob a forma subfluvial 
com a finalidade de fornecer o volume de gás ne-
cessário para a Central Termoelétrica do Litoral 
(Casa Blanca). No futuro, poderão ser construí-
dos um terceiro e quarto ramais abaixo do Rio 
Uruguai, na altura de Concordia e Gualeguaychú, 
se os consumos destas localidades assim se jus-
tificarem, ou então realizar extensões a partir dos 
gasodutos já existentes até estas localidades. 

O Gasoduto del Litoral é operado em território 
argentino pela empresa Transportadora de Gás 
Norte e em território uruguaio pela ANCAP. 

1.2 - Gasoduto Cruz Del Sur 

Em 1998, o Ministério da Indústria, Energia e 
Mineração realizou uma licitação internacional pa-
ra o projeto, construção e exploração de um 
sistema de transporte de gás natural por gasodu-
tos, para o abastecimento de gás natural 
proveniente da Argentina até a zona sul do Uru-
guai. Em março de 1999, foi firmado um contrato 

de concessão por 30 anos para o consórcio Ga-
soduto Cruz Del Sur. Neste contrato foram 
estabelecidas algumas obrigações, tais como: flu-
xo máximo de 5 milhões m³/dia; livre acesso a 
capacidade que não está sendo utilizada para 
cumprir contratos firmes; e o direito de fixar tarifas 
por distância ao Brasil, porém reservando 
500.000 m³/dia para consumidores nacionais com 
tarifa regulada.  

Apesar do maior consumo de gás natural estar 
majoritariamente concentrado no Departamento 
de Montevideo, o que orienta o traçado do gaso-
duto até esta cidade, foi incluído no projeto um 
conjunto de gasodutos de aproximação às cida-
des e áreas próximas ao traçado deste gasoduto, 
assim como às estações reguladoras de primeira 
e segunda etapa necessárias para correspondên-
cia com as alimentações mencionadas, de forma 
a facilitar a chegada do gás natural ao maior nú-
mero de cidades possível, dentro dos limites da 
razoabilidade econômica do projeto. 
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A solução técnica adotada liga o sistema Ga-
soduto Cruz Del Sur com o da Argentina, nas 
intermediações da localidade de Punta Lara, pro-
víncia de Buenos Aires, de onde cruza por 55km 
o Rio da Prata sob a forma subfluvial, seguindo 
um traçado similar ao previsto para a futura ponte 
Buenos Aires-Colônia. Esta tubulação, de 24” de 
diâmetro, permite operações até uma pressão de 
95 bar. 

Já em zona terrestre, o ramal principal do ga-
soduto continua seu percurso de 145 km, 
passando pelos Departamentos de Colonia e San 
José até a sua chegada a cidade de Montevidéu, 
seguindo um traçado aproximadamente paralelo a 
Estrada Nacional nº 1. 

 
Quadro 2 - Principais características do Gasoduto Cruz Del Sur 

Item Características 
Quantida-

de/Extensão 

Tronco: Trajeto subfluvial Diâmetro 24 “ – MAPO 95 bar 55 km. 

Tronco: Trajeto terrestre Diâmetro 18 “ – MAPO 80 bar 145 km. 

Ramais de aproximação Diâmetro 3” a 20” – MAPO 24.5 bar 200 km. 

De 80 bar a 24.5/19 bar 5 
ERPs Tronco– Ramal 

De 80 bar a 4 bar 1 

Estação de transferência Montevidéu 
De 80 bar a 24.5/19 bar 

Capacidad: 5,000,000 m³/d 1 

ERPs transferência De 24.5/19 bar a 4 bar 28 

Transferências Usinas UTE (Usina Termo-
elétrica do Estado) 

1.800.000 m³/d 2 

  

2. – Sistema de Distribuição 

2.1 - Sistema de Distribuição em Montevidéu 

A cidade de Montevidéu conta com um antigo 
sistema de distribuição de gás. No início de suas 
atividades, sob propriedade da empresa inglesa 
The Montevideo Gás & Dry Dock Company Ltd, o 
gás era produzido a partir do carvão de coque 
numa planta situada em Rambla Sur. Posterior-
mente, na década de 70, já nas mãos do Estado, 
esta planta foi substituída por outra, de craquea-
mento catalítico de nafta, que operou até o fim do 
ano passado. Com a chegada do gás natural em 
2002, esta planta de craqueamento foi modificada 
para produzir gás manufaturado de característi-
cas similares ao atual, porém a partir do gás 
natural. Uma vez que todos os usuários de Mon-
tevidéu tenham acesso ao gás natural, esta 
planta encerrará suas operações. Em 1995, a 
Companhia de Gás foi reprivatizada, passando às 
mãos do consórcio Gaseba Uruguai, que abaste-
ce, atualmente, 50 mil usuários. Em alguns 
bairros existe também uma rede de Gás Liquefei-
to de Petróleo. 

Com a chegada do gás natural, é necessário 
converter os equipamentos dos usuários, posto 
que o gás natural, o gás liquefeito e o gás manu-
faturado correspondem a tipos de gases 
diferentes. Isto torna necessário ligar as redes às 
fontes de abastecimento de gás natural, de forma 
programada, assegurando o funcionamento de 
certas zonas da rede com gás natural e das zo-
nas restantes com o gás anterior. 

2.2 - Distribuição no Interior 

A distribuição no interior do país foi cedida ao 
consórcio Conecta em 1999 e abrange a totalida-
de dos departamentos com exceção do 
Departamento de Montevidéu. Compreende a dis-
tribuição de gás por redes no interior do país, não 
necessariamente gás natural, de modo que as lo-
calidades isoladas que não disponham de 
abastecimento de gás através de gasodutos ou 
ramais de aproximação, podem ser atendidas 
mediante tecnologias alternativas. 

Existem diferentes técnicas possíveis para dis-
tribuir gás a localidades isoladas; em todos os 
casos o gás chega por meio de caminhões.  
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• Abastecimento de GLP vaporizado para a 
rede. 

• Distribuição de uma mistura de GLP e ar, 
intercambiável com gás natural. 

• Abastecimento de gás natural comprimido, 
a pressões de até 250 bar. 

• Entrega de GNL; tecnologia ainda com cus-
tos bastante elevados. 

A empresa Conecta iniciou sua estratégia co-
mercial em Paysandú, primeira cidade do país a 
contar com gás natural, através do Gasoduto Del 
Litoral, a partir do qual se instalaram mais de 130 
km de rede. Por outro lado, na cidade de la Costa 
iniciou-se a distribuição de uma mescla de GLP-

ar, intercambiável com gás natural, para permitir a 
adoção do gás natural, quando este estiver dis-
ponível, sem necessidade de converter os 
equipamentos, utilizando-se uma rede de aproxi-
madamente 140 km. Em seguida, serão 
expandidos os sistemas de distribuição para ou-
tras cidades do interior que são atendidas 
atualmente pelo Gasoduto Cruz Del Sur. 

 

1 Unidade Reguladora dos Serviços de Energía e 
Água-Uruguai 
i O Uruguai carece de reservas comprovadas de petróleo e 
gás natural. 
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Edmar Luiz Fagundes de Almeida ¹ 
Kátia R. do Valle Freitas² 

O papel desempenhado pelo Gás Natural Vei-
cular – GNV – no Brasil é de grande importância 
para a expansão da indústria gasífera nacional, 
pois constitui uma âncora essencial para a capila-
rização da rede de gás natural. É por meio de sua 
difusão que se garante um mínimo de forneci-
mento que viabilize a construção de ramais de 
distribuição, e o atendimento ao setor residencial 
e comercial.  

Nos últimos três anos, o mercado de GNV 
vem crescendo a uma taxa expressiva. Atualmen-
te, o GNV já é o terceiro maior segmento de 
consumo de gás natural no Brasil, atrás da indús-
tria e da geração elétrica. As vendas para o 
mercado de GNV representam 13,5% das vendas 
totais no país. Como pode ser observado na tabe-

la a seguir, o número de conversões até outubro 
de 2003 foi de 165 mil, com a inauguração de 71 
novos postos, totalizando 85 cidades abastecidas 
e mais de 100 milhões de m3 vendidos mensal-
mente. Estes números demonstram que 2003 foi 
um ano de excelente desempenho para a indús-
tria do GNV.  

O Brasil permanece na segunda posição mun-
dial em número de conversões, contando com 
uma frota de mais de 600 mil veículos até outubro 
de 2003, ficando atrás apenas da Argentina, que 
possui cerca de um milhão e cem mil veículos 
convertidos. A previsão é de que o tamanho da 
frota brasileira até o final de 2005 atinja esse pa-
tamar. 

Tabela 1 - Evolução do mercado de GNV no Brasil 
    Taxa de Variação 
 2001 2002 2003 01/02 02/03 
Conversões¹ (mil) 144 155 1652 7,4 % 6,4 % 
Veículos Convertidos (mil) 293 450 6002 70% 33 % 
Vendas (milhões m3/mês) 53,1 81,8 108,53 54% 32% 
Postos nd 550 6213 nd 13% 
Cidades Abastecidas 44 70 853 60% 21% 
¹ O número de conversões é estimado, uma vez que nem todas as conversões realizadas são notificadas ao órgão responsável.   
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Folha do GNV (outubro 2003), IBP e Gás Brasil 

 

A continuidade do desempenho dos últimos 
três anos representa um grande desafio para a 
indústria do gás natural no Brasil. Esta continui-
dade irá depender de duas questões básicas. A 
primeira se refere à evolução do diferencial de 
preços entre o GNV e a gasolina. Este diferencial 
é o principal determinante do ritmo das conver-
sões. Conforme indicado no Gráfico 1, o 

diferencial de preços entre GNV e a gasolina vem 
variando ao longo do tempo. Isso demonstra a 
necessidade de uma política mais consistente de 
reajuste de preços do GNV de tal forma a manter 
a sua competitividade diante da gasolina.  Além 
disto, ocorreu uma diminuição da competitividade 
do GNV em relação à gasolina após dezembro de 
2002. 

Evolução do Mercado de GNV e a Interiorização 
do Gás no Brasil 
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Gráfico 1 - Preço Relativo GNV/Gasolina
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Outra questão importante para continuidade 
das elevadas taxas de crescimento do GNV é o 
perfil da frota para os novos mercados.  Uma vez 
que a maioria das grandes cidades do país já tem 
acesso ao gás natural, a expansão do GNV ocor-
rerá cada vez mais em cidades de médio porte. 
No caso de cidades de médio porte, a frota de tá-
xis e carros de passeio que rodam mais de 100 
quilômetros por dia é relativamente menor. Assim, 
a viabilização de um consumo mínimo para pos-
sibilitar um ou mais postos de abastecimento irá 
requerer a conversão de frotas não tradicionais, 
como a de transporte coletivo e frotas oficiais. A 
conversão de ônibus viabilizaria uma demanda 
mínima que muitas vezes pode justificar a cons-
trução de gasodutos até estas cidades de menor 
porte. Além disso, esta conversão geraria vanta-
gens na redução das emissões, que são mais 
fortes no interior, pois os ônibus utilizados são 
mais antigos. 

A partir do momento em que cidades do interi-
or passem a utilizar ônibus movidos a GNV, os 
principais centros consumidores, como as cida-
des do Rio de Janeiro e São Paulo, poderão 
converter sua frota de transporte coletivo sem ter 
preocupações na hora de revender os ônibus u-

sados para o interior, o que é uma prática 
bastante comum.  

Para a viabilização desses projetos, no entan-
to, é necessária uma política melhor definida para 
o GNV, principalmente no que diz respeito à ga-
rantia de uma política de preços estável. Além 
disso, a entrada do GNV no mercado de motores 
a diesel irá requerer incentivos para a conversão 
de veículos, já que o diferencial de preços entre o 
GNV e o diesel não permite o retorno do investi-
mento nos mesmos prazos que no caso dos 
motores a gasolina.  

O Brasil atualmente possui uma rede de distri-
buição de gás natural ainda muito incipiente. 
Atualmente, as concessões para distribuição de 
gás natural no Brasil abarcam 3.171 municípios. 
Entretanto, apenas 208 municípios são efetiva-
mente atendidos. Conclui-se assim que o GNV 
pode ser um instrumento importante de uma polí-
tica pública para a interiorização da indústria do 
gás natural no Brasil. 

¹ Professor IE -UFRJ/Pesquisador GEE 
² Mestranda IE-UFRJ 
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Carla Maria de Souza e Silva1 

A liberalização do mercado de combustíveis 
em 2002 trouxe a expectativa de que os preços 
domésticos acompanhariam os preços praticados 
no mercado internacional, tendo como referência 
a cotação spot do golfo americano. Se por um la-
do esta seria uma condição necessária (mas não 
suficiente) para a entrada de novos ofertantes no 
mercado doméstico, por outro, a maior conver-
gência aos preços internacionais tornaria o 
mercado doméstico vulnerável a choques de pre-
ços internacionais e do câmbio. A volatilidade nos 
preços de petróleo e combustíveis é uma caracte-
rística inerente da indústria de petróleo, e tem 
impactos negativos sobre o bem-estar de consu-
midores, pois lhes retira a capacidade de 
planejamento de consumo, bem como impactos 
agregados nos níveis de inflação, arrecadação e 
balanço de pagamentos.  

Para evitar estes efeitos adversos, o levanta-
mento da experiência internacional revela que os 
diversos países implementam uma ampla gama 
de medidas com o fim de atenuar a volatilidade 
internacional sobre os preços domésticos. Mesmo 
nos EUA, cujo mercado de combustíveis é o mais 
competitivo, as restrições ambientais levaram a 
criação de diferentes tipos de gasolina a serem 
produzidos e comercializados nos diferentes es-
tados. Esta diversidade de produtos reduz a 
flexibilidade da indústria em responder a aumen-
tos inesperados de demanda, o que, por sua vez, 
resulta em maior volatilidade de preços.  

Um estudo da Administração de Informação 
de Energia norte americana (E IA) argumenta que 
a mitigação da volatilidade no mercado de gasoli-
nas norte-americano demanda políticas públicas 
pelo lado da oferta de combustíveis, através de 
estímulo a investimentos em infra-estrutura de 
armazenagem e incentivos para a manutenção de 
maiores níveis de estoques precaucionais. Além 
disso, o órgão prevê a possibilidade de implemen-

tação de medidas fiscais de proteção ao 
consumidor contra elevações abruptas nos pre-
ços da gasolina, nos moldes dos programas 
existentes em alguns estados no mercado de die-
sel, no qual o consumidor paga um prêmio 
adicional pela proteção contra grandes choques 
de preços.  

No caso brasileiro, a reforma ocorrida na es-
trutura de formação de preços de combustíveis, 
que precedeu a liberalização, previu um instru-
mento passível de ser utilizado com este fim: a 
CIDE. A Emenda Constitucional nº 33, de 11 de 
dezembro de 2001, regulamentada pela Lei Com-
plementar nº 10.336/01, de 19 de dezembro de 
2001, institui a Contribuição de Intervenção de 
Domínio Econômico (CIDE) cujas destinações de 
recursos a tornam o instrumento para este fim. 

 “Parágrafo Primeiro: das des-
tinações dos recursos arrecadados com 
a CIDE. O produto da arrecadação da 
Cide será destinada, na forma de lei or-
çamentária, ao: I - pagamento de 
subsídios a preços ou transporte de ál-
cool combustível, de gás natural e seus 
derivados e de derivados de petróleo, II - 
financiamento de projetos ambientais; e 
III –  financiamento de programas de in-
fra-estrutura”. [Lei nº 10336 de 
19/12/2001]  

 

A CIDE é cobrada sobre a produção, importa-
ção e comercialização de gasolina, diesel, QAV, 
outros querosenes, óleos combustíveis, GLP e ál-
cool etílico anidro. As alíquotas foram definidas 
para cada combustível em valores específicos na 
Lei Complementar nº 10.336, de 10/12/2001, que 
instituiu a contribuição. Mais recentemente, a lei 
nº 10.636 de 30/12/02 e o decreto nº 4.565 de 
01/01/03, alteraram as alíquotas para os valores 
apresentados na Tabela 1. 

 

 
 
 
 
 
 

Reforma Tributária: a CIDE e a Variação de Preços de 
Combustíveis no Brasil 
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Tabela 1 - Quadro comparativo das alíquotas da CIDE 
Combustível Lei nº 10.336/ 01 Lei nº 10.636 / 02 Decreto nº 4.565 / 03 
Gasolinas1 (R$/litro) 0,5011 0,8600 0,5411 
Diesel1 0,1578 0,3900 0,2180 
QAV1 0,0320 0,0920 0,0650 
Outros Querosenes1 0,0259 0,0921 0,0538 
Óleos Combustíveis2 0,0114 0,0409  0,0297* 

   0,0409** 
GLP2 0,1367 0,2500 0,1670 
¹ R$/litro  * altos teores de enxofre ** baixos teores de enxofre 
² R$ / Kg 

 

Na formação dos preços finais de realização, 
os valores devidos a título de contribuições soci-
ais podem ser abatidos do montante pago da 

CIDE, até limites pré-estabelecidos em lei (Tabela 
2).  

 

Tabela 2- Valores máximos de dedução das Alíquotas da CIDE  
para fins de pagamento das contribuições sociais 

Combustível Lei nº 10.336/ 01 Lei nº 10.636 / 02 Decreto nº 4.565 / 03 
 PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins 

Gasolinas1 (R$/litro) 0,0390 0,1810 0,0490 0,2300 0,0465 0,2146 
Diesel1 0,0156 0,0720 0,0303 0,1390 0,0264 0,1216 
QAV1 0,0057 0,0260 0,0163 0,0758 0,0116 0,0537 

Outros Querosenes1 0,0046 0,0213 0,0145 0,0758 0,1630 0,0375 
Óleos Combustíveis2 0,0020 0,0094 0,0444 0,0264 0,0105 0,0192 

GLP2 0,0240 0,1120 0,0132 0,2056 0,0298 0,1378 
¹ R$/litro  ²R$ / Kg 

 

O Poder Executivo tem o direito de alterar as 
alíquotas da CIDE e os limites de dedução das 
contribuições sociais, desde que respeitados os 
tetos definidos em lei. Com relação a alterações 
de valores, uma importante inclusão foi feita no 
decreto 4.565/2003:  

“Art. 3º. Os valores da Cide es-
tabelecidos no art. 1º poderão ser 
ajustados periodicamente de acordo com 
fórmulas a serem estabelecidas em regu-
lamento.” [Decreto nº 4.565 de 01/01/03] 

 

A possibilidade de variação do montante da 
CIDE de acordo com uma fórmula pré-
estabelecida abriria espaço para a adoção de 
uma regra de amortecimento de preços que leve 
em conta variações nos preços internacionais e 
no câmbio. Um exemplo de regra deste tipo é a 
experiência francesa. Na França, como no Brasil, 
incidem sobre os combustíveis uma taxa específi-
ca (excise tax), chamada de TIPP, e o imposto de 
valor agregado sobre o valor do combustível já 
adicionado da taxa específica. Com o aumento de 
preços do Brent, ocorrido no ano de 2000, o go-
verno francês adotou uma regra de variação da 
TIPP incidente sobre o diesel de modo a com-

pensar o aumento na arrecadação fiscal a título 
de imposto sobre valor agregado. Dado que o IVA 
é ad valorem, o aumento nos preços internacio-
nais beneficia a arrecadação e amplia o aumento 
de preços ao consumidor. Com o fim de evitar o 
aumento de preços ao consumidor, toda a vez 
que o preço internacional aumenta em mais de 
10%, a TIPP, se reduz e mantém o preço fixo. 

Embora haja esta possibilidade garantida em 
lei, a aplicação à risca desta regra seria bastante 
complicada no caso brasileiro.  

Em primeiro lugar, o ICMS (análogo ao valor 
agregado) é um tributo de competência estadual, 
enquanto a CIDE é arrecada pela Federação. A 
diferença de competências aprofunda o conflito 
de interesses na ocasião de elevação de preços, 
uma vez que os estados se beneficiariam via ar-
recadação tributária dos aumentos de preços.  

Em segundo lugar, nos diversos países, a 
chamada excise tax é uma contribuição específi-
ca com vistas a resolução de questões 
específicas do setor de combustíveis. No caso da 
CIDE, na lei em que foi constituída são previstas 
três destinações básicas para sua arrecadação, o 
que diminui a margem de manobra para a utiliza-
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ção como mecanismo de amortecimento de pre-
ços. Uma possível alternativa para este impasse 
seria a definição em lei, de que os recursos desti-
nados aos dois outros fins previstos para a CIDE 
– meio ambiente e infra-estrutura – sejam exce-
dentes fiscais gerados no ano anterior com a 
contribuição. Esse seria um modo de não com-
prometer a utilização da CIDE ao objetivo básico 
de amortecimento da volatilidade internacional.  

Em terceiro lugar, cabe ressaltar os objetivos 
prioritários do governo federal quanto aos supe-
rávits fiscais primários para os próximos anos, 
face aos compromissos firmados com o FMI. Uma 
regra de amortecimento de preços via fiscal, nes-
se contexto, poderia comprometer o nível de 
arrecadação, uma vez que esta passa a depender 
das variações dos preços internacionais e do 
câmbio. Todavia, dependendo do tipo de gatilho a 
ser implementado, a adoção de um mecanismo 
de amortecimento poderia, inclusive, contribuir 
para a melhoria da situação fiscal. Na Bolívia, 
frente aos movimentos de preços ocorridos entre 
1999 e 2000, o governo adotou uma regra de fi-
xação de preços domésticos e estabeleceu que o 
imposto específico teria seu montante variável de 
modo a garantir os preços ao consumidor. Com a 
queda de preços internacionais, verificada em 
2001, o governo se beneficiou do aumento de ar-
recadação promovida pela regra. Este seria, 
possivelmente, o caso brasileiro em 2003, em es-
pecial a partir da guerra do Iraque, quando as 
condições internacionais contribuíram para a 
queda dos preços internacionais e as condições 

internas contribuíram para a estabilização da taxa 
de câmbio.   

A proposta de reforma tributária em tramitação 
no congresso estabelece, dentre outros pontos, o 
comprometimento do governo federal com o re-
passe de parcela da arrecadação obtida com a 
CIDE aos estados. Este elemento adiciona mais 
um complicador ao funcionamento da contribui-
ção como mecanismo de amortecimento de 
preços, uma vez que “congela” os repasses da 
mesma, tornando-a, assim, mais vulnerável a 
pressões políticas. Se aprovada, o governo elimi-
na a possibilidade de utilização deste 
instrumento.  

Qual será o impacto disto sobre os preços?  
Muito se tem discutido acerca dos preços pratica-
dos pela Petrobras, empresa dominante na oferta 
de combustíveis cujo controle acionário permane-
ce estatal. Duas alternativas são possíveis: ou o 
governo deixa os preços flutuarem livremente ao 
sabor das variáveis mencionadas  - câmbio e pre-
ço internacional - e da estratégia da Petrobras, ou 
se vale de seu poder de acionista controlador pa-
ra intervir na determinação de preços da empresa 
tendo em vista seus objetivos políticos. A segun-
da alternativa tem sido a tônica do mercado 
liberalizado desde a administração anterior e, da-
da a eliminação de alternativas, continuará a ser 
a opção escolhida.  

 
1 Doutoranda IE -UFRJ/Pesquisadora GEE 
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MME Estuda Plano para Termelétricas 

O governo estuda como alternativa para revi-
talizar o programa de termelétricas (PPT), instituir 
a operação em caráter "inflexível", ou seja, garan-
tir a produção de 40% da capacidade de cada 
termelétrica em tempo integral, sem interrupções 
na geração. A estratégia do governo começou a 
ser testada pela Petrobras em quatro termelétri-
cas suas que já estão prontas: Canoas (RS); Três 
Lagoas (MS); Eletrobolt (RJ) e Ibiritermo (MG). 
Esta ação elevou as compras de gás boliviano 
pelo Gasoduto Bolívia-Brasil de 14 milhões de 
m³/dia para 20 milhões de m³/dia, ultrapassando a 
faixa contratual de 18 milhões de m³/dia que têm 
que ser pagos independentemente do seu con-
sumo. 

Segundo estudo encomendado pelo Instituto 
Brasileiro do Petróleo e do Gás (IBP), o custo 
médio da energia de uma térmica que gera ape-
nas em determinados períodos sai a US$ 40 o 
megawatt hora (MWh), enquanto que o custo de 
uma operação constante a 40% da capacidade 
sairia entre US$ 12 e US$ 15 o MWh, em média.  

Além de promover o programa de termelétri-
cas, este plano gera forte pressão de demanda 
sobre o mercado de gás natural e assegura me-
lhores condições ao Brasil para renegociar o 
contrato assinado com a Bolívia. Segundo o pre-
sidente do IBP, João Carlos de Luca, que 
também preside a petrolífera Repsol-YPF no Bra-
sil: "Acreditamos que o preço do insumo possa 
cair de US$ 3,30 para US$ 2,60 com essa nego-
ciação, que já está madura". Segundo análise do 
IBP, com a definição de índices para geração fixa 
por parte das térmicas, o mercado potencial de 
consumo de gás natural, em cinco anos, deverá 
chegar a 76 milhões de metros cúbicos diários. 

O aumento da demanda por gás natural, no 
entanto, depende de importantes investimentos 
no setor para se realizar. A secretária de petróleo 
e gás do Ministério de Minas e Energia, Maria das 
Graças Foster estima que o Brasil precise de pelo 
menos 5 mil quilômetros de novos dutos, o que 
não inclui o Gasoduto da Unificação (Gasun), pro-
jetado para levar gás boliviano, via Centro-Oeste, 
até o Maranhão. Entre os gargalos da distribuição 
de gás natural está a ligação das regiões Sudeste 
e Nordeste, que deve ser contornado com a im-
plantação do chamado Projeto Malhas. 

O gerente executivo de Energia da Petrobras, 
Rafael Mauro Comino, afirmou no dia 13/11 em 
São Paulo que a atual indefinição quanto ao novo 
modelo do setor elétrico está influenciando de 
maneira negativa os planos da estatal para im-
plantação de novos projetos de geração 
termelétrica. Segundo Comino, hoje a estatal a-
penas se envolveria em novos projetos para a 
construção de usinas se houvesse um contrato 
definido de compra da energia gerada. Comino a-
firmou que, por hora, a Petrobras investe apenas 
nas obras já em andamento: "Para investir mais é 
preciso ter estabilidade garantida". 

Petrobras Vence Nova Licitação no México 

A Petrobras liderou o consórcio vencedor de 
uma licitação internacional para explorar e produ-
zir gás natural no México. A estatal brasileira 
assinou acordo de US$ 265 milhões e validade de 
cinco anos com a estatal mexicana Pemex, que, 
em troca, concedeu o bloco Fronterizo, na bacia 
de Burgos, onde já foram descobertos seis cam-
pos de gás. A companhia brasileira será a 
operadora, ou seja, ficará responsável pelo de-
senvolvimento dos campos e pelos trabalhos de 
exploração e produção. A Petrobras tem especial 
interesse na região do golfo do México em função 
das descobertas naquela região estarem se dan-
do, com freqüência cada vez maior, em águas 
profundas. 

Ministra de Minas e Energia Pretende Estender 
Regime de Licitações da Petrobras Para as 
Demais Estatais 

A ministra de Minas e Energia, Dilma Rous-
seff, defendeu no dia 27/11 a extensão do atual 
regime de licitações empregado pela Petrobras às 
demais estatais. Segundo a ministra, o regime 
especial daria competitividade e agilidade a essas 
empresas. A principal diferença entre o regime 
especial e aquele empregado nos demais casos é 
a possibilidade de utilizar todas as modalidades 
de contratações sem limitação de valores. Isto 
implica dizer que tanto para pequenas compras 
como para encomendas de grande porte, a com-
panhia não precisa obrigatoriamente abrir 
concorrência. 

Petrobras Registra o Maior Lucro Entre as 
Empresas Latino-Americanas 

De acordo com a consultoria Economática, em 
estudo realizado com dados do terceiro trimestre 

Fatos Marcantes 
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deste ano, referentes a 900 empresas, são do 
Brasil 6 das 10 empresas mais lucrativas da amé-
rica latina. São elas: Petrobras, Vale do Rio Doce, 
Eletrobrás, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. A 
Petrobras, primeira do ranking, teve um lucro de 
US$ 1,848 bilhão no terceiro trimestre, quando 
completou 50 anos. O resultado recorde da em-
presa foi resultado do aumento da produção e do 
preço do petróleo, combinados à ausência de re-
duções de preço nos combustíveis. A Vale do Rio 
Doce ficou em terceiro, com um lucro de US$ 437 
milhões e a Eletrobrás em quinto (US$ 323 mi-
lhões). Os bancos brasileiros com maiores lucros 
aparecem entre a 6ª e 8ª posições, com ganhos 
de US$ 276 milhões (Itaú Holding), US$ 227 mi-
lhões (Banco do Brasil) e US$ 193 milhões 
(Bradesco). Em comparação com o ano anterior, 
a Petrobras obteve neste terceiro trimestre au-
mento de 126% dos lucros e de 180% nos últimos 
nove meses. 

Parte dos Royalties do Petróleo Poderão ir Pa-
ra o Meio Ambiente 

Projeto de autoria do deputado Eduardo Paes 
(PSDB-RJ), que obriga os estados e municípios a 
aplicarem em ações ambientais 20% da arreca-
dação com o pagamento de royalties do petróleo, 
excluídas as despesas de custeio, foi aprovado 
pela Comissão de Minas e Energia da Câmara 
Federal, no dia 21/11. Ele prevê que os recursos 
destinados ao meio ambiente deverão ser usados 
no financiamento de reflorestamentos, recupera-
ção de áreas degradadas e educação ambiental. 
O projeto está em análise simultânea nas comis-
sões de Finanças e Tributação da Câmara e de 
Constituição e Justiça e de Redação, e tramita 
em regime de urgência no Congresso.  

Petrobras se Torna Exportadora Líquida de 
Petróleo e Derivados 

Além do lucro recorde de R$ 14,774 bilhões, 
obtido nos primeiros nove meses do ano, a Pe-
trobras, pela primeira vez em toda sua história, 
tornou-se exportadora líquida de petróleo e deri-
vados. Excluídas as importações de gás da 
Bolívia, o saldo líquido das exportações da com-
panhia foi de 4 mil barris (exportações médias de 
447 mil barris diários de petróleo e importações 
médias de 443 mil barris por dia, de janeiro a se-

tembro). Este feito passa a ser particularmente 
importante se levarmos em conta o fato da estatal 
ter sido no passado responsável por grande parte 
dos déficits comerciais do Brasil. Entre as razões 
que levaram ao resultado recorde, o diretor finan-
ceiro, José Sérgio Gabrielli, citou o efeito positivo 
do câmbio sobre a dívida e o aumento de US$ 
24,38 para US$ 28,65 no preço médio do petróleo 
até setembro. 

Investimento Realizado Pela Petrobras Cresce 
42,4% 

A Petrobras investiu entre janeiro e setembro 
deste ano R$ 13,1 bilhões, excedendo em 42,4% 
os R$ 9,2 bilhões investidos no mesmo período 
do ano passado. No entanto, segundo o diretor fi-
nanceiro da empresa, José Sérgio Gabrielli, o 
total investido ficou um pouco abaixo da previsão 
(R$ 15,9 bilhões). Até o fim do ano, a Petrobras 
pretende totalizar R$ 21,5 bilhões em investimen-
tos. A meta da Petrobras, segundo Gabrielli, é, 
em 2007, passar a exportar 640 mil barris por dia 
e produzir internamente cerca de 2,22 milhões de 
barris de petróleo por dia. Atualmente, a produção 
interna está em 1,5 milhão de barris diários. 

Orientação do Governo Federal Está por Trás 
de Tentativa de Retorno da Petrobras ao Ori-
ente Médio  

A participação em uma licitação para explora-
ção de petróleo no Irã e a provável entrada em 
outro processo licitatório para exploração de gás 
natural em terra na Arábia Saudita representam o 
esforço da Petrobras em voltar a atuar no Oriente 
Médio após ter deixado o Iraque, há mais de duas 
décadas. Os contratos contemplam a exploração 
e o desenvolvimento da produção, além de preve-
rem o compromisso de compra da produção. 
Segundo o diretor da Área Internacional da Pe-
trobras, Nestor Cerveró: "A decisão de atuar no 
Oriente Médio é uma orientação de governo. É 
uma posição estratégica em que temos que mar-
car presença. Por isso, estamos estendendo 
nossos horizontes para uma região onde estão 
concentradas as maiores reservas de petróleo do 
mundo. Tentaremos marcar presença para ter-
mos o reconhecimento futuro do mercado e dos 
governos dos países envolvidos". 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 
Fonte: Brasil Energia 


