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m funç ão do recente debate em torno da 
regulaç ão do GLP, a seç ão “Petró leo-
Regulaç ão” traz uma análise do fracasso 

da abertura do mercado para o caso deste deriva-
do. O artigo aponta a ineficácia da polí tica de 
subsí dio do governo para as classes mais pobres e 
condiciona a maior concorrê ncia à entrada de 
empresas verticalizadas no mercado de GLP, ca-
pazes de fazer frente ao poder da Petrobras. 

A seç ão “Petró leo-Mercado” apresenta uma re-
flexão sobre os possí veis cenários para a indústria 
do petró leo em dez anos, ressaltando a importân-
cia que deve ser dada às condiç õ es de oferta e à 
participaç ão da OPEP no mercado internacional 
de petró leo. O artigo aponta os desafios enfrenta-
dos pela organizaç ão para manter-se à frente da 
indústria e o papel dos paí ses não-membros como 
fomentadores de um possí vel rearranjo no cenário 
do setor no futuro. 

A seç ão “Petró leo-Tecnologia” apresenta uma 
análise acerca dos esforç os para a reduç ão dos cus-
tos relativos à produç ão, ao transporte e ao refino 
do petró leo pesado. Ressaltando a importância 
deste tipo de ó leo na produç ão brasileira, o artigo 

aponta para experiê ncias bem sucedidas no Brasil 
e no exterior, explicando a aplicaç ão de tecnologi-
as, e justifica os investimentos realizados pela 
Petrobras nessa direç ão. 

A mesma seç ão també m traz uma análise da 
indústria offshore mundial, centrada na descri-
ç ão dos diferentes tipos de plataforma, suas 
utilizaç õ es e a nas decisõ es da Petrobras acerca da 
escolha de tecnologias. 

Por fim, o ensaio do mê s contempla uma aná-
lise do esforç o de desenvolvimento tecnoló gico da 
Petrobras, e os impactos econô micos, diretos e indi-
retos, deste esforç o. O artigo enfatiza a 
importância das descobertas na Bacia de Campos 
como fomentador deste desenvolvimento, o incen-
tivo à cooperaç ão entre o CENPES e os centros de 
pesquisa das universidades e os fornecedores, e a 
criaç ão do CTPETRO como um novo impulso à 
atividade de P&D. 
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O mês de agosto foi mercado pela discussão 
acerca da necessidade de controle sobre os preços 
do botijão de GLP. A idéia por trás da discussão 
tem sido a de que a liberalização de mercado abriu 
espaço para abuso do poder econômico por parte 
da Petrobras e das distribuidoras de GLP. Esta 
percepção levou o Conselho Nacional de Política 
Energética a atribuir mais um poder a ANP: o de 
regular preços. Ficou estabelecido que a Petrobras 
deveria baixar em 12,4% o preço do botijão na re-
finaria, passando de R$ 8,97 para R$ 7,86 por 
botijão. Se a queda for repassada integralmente 
pelas distribuidoras aos consumidores, o preço 
médio do botijão que estava em R$ 26,08 - valor 
médio na última pesquisa da ANP – deverá pasar 
para R$ 22,85, mantendo-se as margens relativas 
das distribuidoras. 

A decisão de controlar preços foi de encontro a 
todos os objetivos preconizados pela abertura do 
setor de derivados, qual seja, a formação de pre-
ços livres. Os motivos alegados para tal decisão 
foram basicamente o tão falado monopólio de fato 
da Petrobras na produção e importação de GLP, a 
concentração no segmento de distribuição e a con-
juntura internacional.   

As importações de GLP foram liberalizadas 
em 2000, porém em função da estrutura de forma-
ção de preços internas do produto, esta era 
inviabilizada a outras companhias. Com a extin-
ção do subsídio ao preço do GLP, a concorrência 
com a Petrobras passou a ficar economicamente 
viável. Entretanto, o preço no mercado nacional 
passou a convergir ao preço internacional. Em ou-
tras palavras, o preço interno do botijão de GLP 
teve que subir.  

Para entender o debate atual, é importante per-
ceber a maior dimensão do impacto da 
convergência entre os preços doméstico e interna-
cional do preço deste derivado. O Brasil é o 
quarto maior mercado mundial de GLP, com um 
consumo de aproximadamente 7 milhões de tone-
ladas por ano. O chamado gás de cozinha é um 
produto essencial para uma grande parte da popu-
lação carente brasileira, em particular para as 
camadas urbanas mais pobres. Para amenizar o 
impacto do realinhamento dos preços, o governo 

xílio de R$ 7,5 por 

famílias carentes pela retirada do subsídio, a idéia 
era a correção da distorção gerada pelo subsídio 
generalizado do GLP, uma vez que este não é a-
penas utilizado por famílias carentes, mas por 
segmentos industrial e residencial de padrões mais 
elevados de renda. Para o Orçamento da União a 
mudança no esquema de subsídio representou 
uma redução de gastos de quase R$ 1 bilhão por 
ano.  

Porém será que este subsídio efetivamente 
contribuiu para amenizar o aumento dos preços 
dos combustíveis nas camadas mais carentes? Pe-
la discussão acerca de controle de preços, a 
resposta negativa parece clara. Para entender por-
quê, é importante notar que, a demanda por GLP 
pode ser segmentada em dois nichos: um que a-
presenta baixa elasticidade preço da demanda, isto 
é, não tem como variar sua demanda em função 
de um aumento de preço do bem, pois este se a-
presenta como essencial; e outro segmento com 
maior elasticidade preço da demanda. Por outro 
lado, além do monopólio de fato da Petrobras na 
importação e produção de GLP, o segmento de 
distribuição de GLP é estruturado em um oligopó-
lio no qual cinco empresas respondem por cerca 
de 80% do mercado nacional.  

Com a expansão das redes de distribuição de 
gás natural e o aumento da participação deste pro-
duto na matriz energética, este oligopólio tem 
sofrido uma concorrência crescente com o gás na-
tural. O consumo de gás natural passou de 12 
milhões de m3/dia em 1999 para 25 milhões de 
m3/dia em 2002, a despeito de todos os problemas 
relativos ao preço do gás natural importado. As 
redes de distribuição nos estados estão se expan-
dindo, com foco no atendimento de consumidores 
industriais.  

A concorrência do gás natural tem levado as 
empresas distribuidoras de GLP a reduzir suas 
margens de lucros em segmentos de mercado on-
de enfrentam concorrência do gás natural. Porém,  
nos segmentos nos quais não é possível a concor-
rência inter-energética, não há pressão para 
redução de margens. Assim,  a estratégia competi-
tiva natural seria aumentar as margens nos 
segmentos de baixa elasticidade da demanda para 
compensar eventuais perdas nos segmentos mais 

Porque não Deu Certo a Liberalização dos Preços do GLP 
criou o Auxílio-Gás, um au
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mês para famílias com renda per capita de até 
meio salário mínimo, o que abrange um total de 
9,3 milhões de famílias. Além de compensar as 

competitivos. O resultado desta dinâmica concor-
rencial é o seguinte: o subsídio dado pelo governo 
às famílias carentes é apropriado pelas empresas 
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de distribuidoras de GLP de modo a recompor as 
suas margens, reduzida pela maior competição 
nos segmentos de elevada elasticidade de deman-
da.  

A evolução dos preços e das margens após a 
abertura do mercado mostrou que a política ado-
tada para o mercado do GLP foi ineficaz. O 
governo vem atacando o problema através de me-
didas que não podem ser permanentes. Do lado da 
oferta, o controle de preços elimina o incentivo 
para entrada de novas empresas fornecedoras de 
GLP, impossibilitando a contestação da posição 
dominante da Petrobras. Em relação ao segmento 
de distribuição, restam dúvidas quanto à eficácia 
do combate ao oligopólio das distribuidoras atra-
vés dos órgãos de defesa da concorrência. No 
segmento de revenda, por seu turno, não está cla-
ro, até que ponto as margens para os 
consumidores mais carentes podem ser reduzidas 
por este caminho e quanto tempo isto levaria.  

A abertura do mercado do GLP evidenciou que 
concorrência efetiva requer a criação de condições 
estruturais apropriadas. No caso do mercado do 

GLP, a concorrência efetiva no mercado final só 
se viabilizará quando parte das distribuidoras 
estiverem integradas verticalmente. Em outras 
palavras, quando empresas como Shell, Agip e 
Repsol-YPF estiverem produzindo ou importando 
diretamente GLP de suas próprias refinarias no 
exterior. Neste caso, o negócio para estas empre-
sas deixará de ser a margem na revenda para ser a 
margem em toda cadeia do Petróleo.  

Enquanto as condições estruturais para a con-
corrência não forem criadas, o debate em torno do 
GLP nos mostra que a abertura pode trazer mais 
custos que benefícios para a sociedade. “Interven-
cionismos provisórios”, como os adotados, além 
de não resolverem, ou amenizarem o problema, 
postergam a definição de soluções concretas a 
caminho do livre mercado.  

 
 
Edmar Luiz Fagundes de Almeida 
Professor IE-UFRJ 
Carla Maria de Souza e Silva 
Bolsista ANP-IE/UFRJ 
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Qualquer tentativa de compreensão do merca-
do de petróleo e de sua oscilação de preços deve 
passar pela análise da oferta de hidrocarbonetos. 
Hoje, em particular, isto é bem evidente: enquanto 
esperamos a retomada do crescimento econômico 
mundial, as atenções se voltam para a possibilida-
de de mais um conflito no Oriente Médio e seu 
impacto sobre os preços do petróleo. Logo, ainda 
que as previsões acerca das condições de demanda 
global possam ser enquadradas em modelos ma-
croeconômicos de previsibilidade razoável, as 
condições de oferta do petróleo abrangem um le-
que de cenários muito mais amplo, dando mais 
espaço para mudanças bruscas. Assim sendo, é 
imperativo que se tente desenhar possíveis cená-
rios para este mercado. Levando-se em 
consideração o caráter cíclico das atividades de 
E&P e o tempo de maturação dos investimentos, 
em dez anos o globo pode se defrontar com uma 
indústria do petróleo significativamente transfor-
mada. 

O Curto Prazo  

Depois do recente recorde de baixa de US$ 10 
por barril em 1998, a OPEP ressurgiu com um ge-
renciamento eficiente de sua produção. Em 
condições de baixa demanda pelo produto, a or-
ganização vem conseguindo manter o preço do 
petróleo dentro da faixa ótima estabelecida (US$ 
22 – US$ 28) desde março de 2002. No presente 
momento, a produção da OPEP está nominalmen-
te 20% abaixo de sua capacidade máxima, com 
um corte nominal nas cotas de 5 milhões bpd em 
relação a janeiro de 2001 (a maior parte do qual 
nos países árabes) e capacidade de produção ex-
cedente de 7 milhões. É o maior corte desde 1991. 
A estabilidade relativa do preço tornaria ainda 
mais notável o esforço de cooperação entre seus 
membros para as cotas estabelecidas caso as 
mesmas já não estivessem sendo desrespeitadas. 
O que vem mantendo os preços é mais o nervo-
sismo do mercado em relação ao Iraque do que o 
reaquecimento da demanda ou a adesão às cotas 
OPEP, uma vez que a produção da organização já 
está aproximadamente 2 milhões bpd acima da co-
ta de 21,7 milhões bpd (excluindo-se o Iraque)  

O reaquecimento da demanda deveria induzir a 
OPEP a ajustar suas cotas e aumentar a produção 
em seu próximo encontro, em setembro. Contudo, 

as fracas condições de demanda mundial projetam 
incerteza acerca da decisão da organização. 
Especula-se que um reajuste nas cotas venha 
apenas para legitimar o excesso de produção. 

Horizonte de Dez Anos 

Ainda que se possa especular a curto prazo so-
bre as políticas da OPEP, num horizonte de dez 
anos o cenário é bastante incerto. Deve-se consi-
derar a expansão da capacidade de produção para 
atender o eventual crescimento da demanda glo-
bal. A organização deverá expandir esta 
capacidade caso queira manter seu poder de mer-
cado e a flexibilidade para implementar uma 
política de preços, já que países não-membros 
vêm aumentando substancialmente sua participa-
ção no mercado internacional. A competição entre 
OPEP e não-OPEP deve crescer substancialmente 
nestes próximos dez anos. Entre os países que de-
vem aumentar sua produção, como México, 
Noruega, Canadá, Austrália, Colômbia, Argenti-
na, Brasil, Angola, Nigéria e China, destacam-se 
os da ex-União Soviética, notadamente a Rússia. 

Mesmo com o aumento da produção não-
OPEP, espera-se que os países do Golfo Pérsico 
continuem a ser a fonte primária para o forneci-
mento global de petróleo. Entretanto, esta 
expectativa considera muito mais as reservas des-
tes países do que seus programas de investimento. 
A possibilidade de que estes não sejam capazes de 
aumentar sua capacidade nos volumes necessários 
traz bastante incerteza para os preços futuros. A 
capacidade de produção atual da OPEP (32 - 32,5 
milhões bep por dia) está estagnada há vinte anos. 
As empresas operadoras, nacionalizadas na déca-
da de 70, aparentemente não têm condições 
financeiras para promover sozinhas os grandes in-
vestimentos de capital necessários para a 
expansão da produção. Com exceção da Argélia, 
Nigéria e Venezuela, a OPEP mantém o setor sob 
firme controle estatal. Nos países árabes, essa ex-
pansão só será possível com a abertura destes 
mercados aos investimentos estrangeiros em ex-
ploração e produção. Contudo, ainda há muita 
resistência em abrir a indústria do petróleo ao ca-
pital privado e estrangeiro em países como a 
Arábia Saudita. A única iniciativa de grande por-
te, desde a nacionalização, é no setor de gás, mas 
sem grandes resultados. 

O Mercado de Petróleo para os Próximos Dez Anos: 
Fatos e Incertezas 
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O Iraque também é uma incógnita. Ainda que 
o país tenha anunciado intenções de abrir o mer-
cado (já tendo havido negociações com mais de 
50 empresas, notadamente as francesas, russas e 
chinesas) e expandir sua capacidade de produção 
para 6 milhões bpd em dez anos, não seria pru-
dente estimar as exportações de petróleo iraquiano 
além dos volumes estabelecidos pelo programa 
“oil for food” enquanto não houver um desfecho 
para o conflito com os Estados Unidos. Sem uma 
intervenção militar, não é possível precisar acerca 
de seu retorno ao mercado de petróleo. O país 
possui a segunda maior reserva mundial de petró-
leo, estimada em 100 bilhões de barris, e grande 
parte do Deserto Ocidental Iraquiano permanece 
inexplorada. Uma vez normalizada suas relações 
com o resto do mundo, resta saber quem, na 
OPEP, irá ceder espaço em suas cotas para a pro-
dução iraquiana.  

À luz da questão iraquiana, vale observar que 
aproximadamente 25% das reservas mundiais de 
petróleo estão em países marginalizados, sob al-
guma forma de sansão comercial. A permanência 
destes países nessas condições implica na falta de 
acesso aos investimentos necessários para a ex-
ploração destes vastos recursos, e representa mais 
uma grande incerteza para o mercado de petróleo. 
Em caso de permanência das sanções a estes paí-
ses, espera-se que as recentes descobertas offshore 
na Nigéria e os planos de expansão da produção 
na Venezuela sejam capazes de compensar a au-
sência do petróleo iraquiano nos próximos anos.  

A Produção Não-OPEP 
A OPEP responde por “apenas” 40% da pro-

dução mundial, mas por 60% da comercialização, 
uma vez que muitos dos países produtores fora do 
cartel também são grandes consumidores. No mé-
dio prazo, a maior parte da produção não-OPEP 
para comercialização deverá vir da antiga União 
Soviética. Entretanto, a falta de uma legislação 
fiscal que dê maior segurança ao investimento es-
trangeiro, no caso da Rússia, e de indefinições 
territoriais e instabilidade política, no caso do Mar 
Cáspio, ainda representam obstáculos para a en-
trada de investimentos e o aumento da capacidade 
de produção. A produção dos Estados Unidos, por 
sua vez, encontra-se estagnada e começa a apre-
sentar uma pequena taxa de retração, que não se 
reverterá até o início do desenvolvimento das re-
servas nacionais do Alasca, a partir do início da 
próxima década. 

Um aumento da participação não-OPEP no 
mercado internacional não deve ser traduzido co-
mo maior estabilidade de preços. Considerando-se 
não as cotas nominais, mas a produção atual de 
fato, enquanto a OPEP conta com um excesso de 
capacidade de produção de 5 milhões bpd (poden-
do chegar a 6 milhões, considerando-se o Iraque), 
o resto do mundo conta com apenas 500.000 mil 
bpe. Por terem uma indústria do petróleo de capi-
tal privado (com exceção do México e de Omã), o 
controle político sobre a produção tende a ser mí-
nimo nos países não-membros, acentuando o 
caráter cíclico da indústria. Em função disto, 
qualquer aumento na capacidade de produção não-
OPEP não deve ser entendido como aumento da 
capacidade excedente de produção  

Perspectivas 

Segundo projeções da EIA, o consumo de pe-
tróleo mundial deve aumentar em 20 milhões até 
2012, saltando de aproximadamente 79,57 mi-
lhões bep por dia para 99,28 milhões, o que, 
ceteris paribus, absorveria muito mais do que to-
da a atual capacidade ociosa da OPEP. A 
capacidade de produção da organização está es-
tagnada há 20 anos. Ainda que aumente nos anos 
vindouros, na medida em que a capacidade ociosa 
declinar, pode-se esperar uma tendência de alta e 
de maior volatilidade para os preços do petróleo. 
A primeira, em simples decorrência do equilíbrio 
entre oferta e demanda; a segunda, pela menor 
flexibilidade para se responder a variações na de-
manda. O desafio à OPEP virá dos países menos 
dependentes da renda do petróleo, dentro e fora da 
organização, e dos efeitos que a instabilidade polí-
tica de alguns de seus principais países 
produtores, como Nigéria e Venezuela, pode gerar 
sobre a coesão da organização. 

O centro do poder da OPEP é a flexibilidade 
de produção e seu grande peso no comércio 
internacional de petróleo, utilizados para controle 
de preços. Este, por sua vez, é essencial para a so-
brevivência dos estados petroleiros. O custo real 
do petróleo na Arábia Saudita, por exemplo, não 
deve ser contabilizado por seu custo de extração 
em US$ 1 por barril, mas pela sustentação de todo 
um welfare state criado em torno da exploração 
deste recurso e que demanda preços acima de US$ 
20 por barril. Entende-se, pois, que a OPEP ne-
cessita de capacidade de fazer política de preços, e 
não apenas de participação no mercado. 

Em função disto, delimitam-se dois possíveis 
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cenários. Caso não abra sua indústria e expanda 
significantemente sua capacidade, a OPEP verá 
sua fatia no mercado mundial de petróleo retroce-
der. O aumento da capacidade produtiva dos 
países abertos ao capital internacional (Venezuela, 
Nigéria e, possivelmente, Iraque) implicará em 
crescentes tensões para a redefinição das cotas, e 
muito provavelmente não será suficiente, em 10 
anos, para dotar a organização de flexibilidade pa-
ra fazer política de preços. A falta de capacidade 
de produção servirá como incentivo para o au-
mento da participação de outros países no 
mercado, minando ainda mais o poder da OPEP. 
Neste caso, veremos maior volatilidade do preço 
do petróleo no mercado internacional, com maior 
rigidez para cima, e diminuição de um excesso de 
capacidade de produção capaz regular aumentos 
não previstos da demanda ou interrupções de for-
necimento. 

O dilema da abertura dos países árabes e, con-
seqüentemente, do futuro da OPEP, está em abrir 
mão do controle estatal da produção de hidrocar-
bonetos, o que poderá justamente afetar a eficácia 

do controle da produção. Mesmo assim, caso tes-
temunhemos a entrada de capital estrangeiro nos 
países produtores do Golfo Pérsico, a organização 
poderá manter-se à frente da indústria do petróleo. 
A participação de companhias estrangeiras impli-
caria num possível trade off com os estados 
petroleiros. Estes manteriam sua participação no 
mercado e a renda dos petrodólares em troca da 
transferência de parte do aumento na produção pa-
ra operadores privados. A OPEP acabaria optando 
por uma solução second best, e as rendas viriam 
mais do government take do que diretamente das 
receitas das grandes empresas estatais, cabendo a 
essas o fardo de manter a produção aquém da ca-
pacidade, mas ainda lhe seria permitido fazer 
intervenções no mercado e manipular os preços. 

 
 
Rafael R. Pertusier 
Mestrando IE-UFRJ / bolsista Infopetro 
 
 

 
 

 
 
A Comissão Organizadora do 2º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás convida os 
pesquisadores, profissionais e estudantes ligados ao setor de petróleo e gás, a participarem
deste conclave no Centro de Convenções do Hotel Glória, Rio de Janeiro, de 15 a 18 de 
junho de 2003. 
O Congresso contará com sessões de conferências plenárias, sessões para apresentação de
trabalhos orais e na forma de pôster. Estão previstos minicursos para estudantes e mesas re-
dondas para discussão de assuntos de interesse do setor, entre eles: 

1 - EXPLORAÇÃO 
2 - EXPLOTAÇÃO 
3 - TRANSPORTE 
4 - PROCESSAMENTO 
5 - GÁS 
6 - SEGURANÇA E MEIO-AMBIENTE 
7 - REGULAÇÃO, GESTÃO E QUALIDADE 

TRÓLEO E DO GÁS 
8 - ECONOMIA DO PE
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9 - CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

http://www.ie.ufrj.br/2pdpetro/ 
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A tendência da  crescente importância da mo-
netização dos grandes recursos de óleo pesado dos 
países produtores de petróleo se fortalece com a 
constatação do esgotamento das reservas de óleo 
leve e da retenção das mesmas pela OPEP, bem 
como com o aumento do quociente recursos de 
óleo pesado/recursos de óleo leve. Entretanto, a 
confirmação desta tendência ainda depende da 
criação de novas tecnologias que reduzam seu 
custo de produção e permitam sua economicidade. 
Visando atender essa demanda, vários projetos 
tecnológicos, tanto nacionais como internacionais, 
estão sendo desenvolvidos no momento. 

Um primeiro projeto surgiu da necessidade da 
PDVSA de reduzir seus custos de produção na 
Bacia de Orinoco. Para atingir este objetivo, a 
empresa desenvolveu a tecnologia denominada 
acquaconversion. Esta permite reduzir a viscosi-
dade do óleo extraído na bacia, elevando seu grau 
de API do nível 8 para o 16 através de um proces-
so de conversão que se utiliza de um vapor 
catalítico, fornecedor de hidrogênio. O hidrogênio 
representa um elemento importante na quebra de 
grandes cadeias de carbono em cadeias menores 
que permitem a produção de derivados mais no-
bres e, conseqüentemente, de maior valor 
agregado.  

Outra vantagem da tecnologia consiste na eco-
nomia gerada no consumo de diluentes, 
basicamente óleos leves e médios, os quais a Ve-
nezuela não produz em quantidades satisfatórias 
para sua indústria  Tal economia também pode ser 
auferida com a redução nos custos de transporte 
do óleo tratado pelo processo acquaconversion, 
bem como com sua utilização em refinarias.  

Ainda no exterior, temos o projeto da filial ca-
nadense do grupo americano Ensyn, que 
desenvolveu uma tecnologia capaz de reduzir sig-
nificativamente a necessidade de diluentes para o 
transporte de óleos pesados. O funcionamento da 
tecnologia consiste na transformação desse tipo de 
óleo em um menos viscoso e mais fácil de se 
transportado, através da retirada do coque. A si-
nergia da tecnologia Ensyn é efetivamente 
bastante elevada, uma vez que o coque extraído 
do óleo é aproveitado para aquecer os catalisado-
res e para gerar vapor para o processo produtivo.
  

A grande vantagem da tecnologia do grupo 
Ensyn consiste em sua aplicação na produção de 
óleos pesados de diversas qualidades, o que con-
fere grande flexibilidade no atendimento de 
refinarias que processam óleos distintos, permi-
tindo que a empresa tenha maior penetração nas 
refinarias americanas que processam óleos pesa-
dos. 

Com respeito ao Brasil, a Petrobras também 
vem investindo bastante visando a conversão do 
óleo pesado nas refinarias brasileiras. O óleo ex-
traído no Brasil é tipicamente pesado, sobretudo 
na Bacia de Campos que possui óleos com grau de 
API variando de 19 a 29. Dado que as refinarias 
brasileiras foram construídas para receberem um 
óleo de viscosidade média, o óleo nacional encon-
trava nesta configuração das refinarias uma 
barreira intransponível para sua colocação na in-
dústria nacional. Buscando eliminar este gargalo, 
a Petrobras desenvolveu o PROTER, Programa de 
Desenvolvimento de Tecnologias Estratégicas de 
Refino.  

O Proter tem por objetivo desenvolver e testar 
novas tecnologias para aplicação nas refinarias da 
Petrobras, buscando incrementar o aproveitamen-
to do óleo pesado nacional e a quantidade e a 
qualidade do diesel e da gasolina produzidos pela 
empresa. Os investimentos do Programa têm se 
concentrado em cinco áreas-chave: Aplicação de 
novas tecnologias no craqueamento de resíduos; 
maximização da produção de líquidos nas unida-
des de coqueamento das refinarias; redução dos 
custos com hidrogênio; aplicação de novas tecno-
logias de hidrorefinamento e o desenvolvimento 
de tecnologias não convencionais de refino, como 
a que se apoia na biotecnologia.  

Em sua concepção, esperava-se gerar com o 
PROTER uma economia de cerca de US$ 1 bilhão 
ao longo dos anos 1996-2002, a partir de um in-
vestimento de US$ 23 milhões. Esta economia 
seria gerada pela substituição do óleo leve impor-
tado pelo óleo pesado nacional, aumento da taxa 
de conversão de resíduos e redução dos custos o-
peracionais e dos investimentos em capital. A 
distribuição da economia do projeto por segmen-
to: US$ 60 milhões com a redução de custos de 
investimento e operacionais; US$ 759 milhões 
com a economia da redução das importações do 

A Monetização dos Recursos de Óleo Pesado : 
Realidade e Necessidade 
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óleo leve e US$ 271 milhões com aumento da ta-
xa de conversão de resíduos, permitindo 
suprimento de produtos de maior valor agregado 
que gerariam um ganho adicional deste valor. 

Outra frente de investimentos realizados pela 
Petrobrás diz respeito à produção das reservas de 
óleos pesados da Petrobras. o CENPES tem um 
projeto sistêmico de óleos pesados offshore, no 
âmbito do Programa de Recuperação Avançada de 
Petróleo (PRAVAP). O orçamento do projeto em 
2002 é de R$ 2 milhões e, demonstrando a impor-
tância desta pesquisa para a Petrobras, até o final 
deste ano o projeto sistêmico será transformado 
em um programa, recebendo mais recursos huma-
nos e financeiros do Programa. 

Uma das tecnologias desenvolvidas pela equi-
pe do PRAVAP, em parceria com a Unicamp, é o 
Core Flow System (Sistema Central de Fluxo), 
que tem como objetivo reduzir a resistência do ó-
leo cru no trajeto do poço até a plataforma. O 
Core Flow System também pode ser usado na ex-
portação do óleo da plataforma até o continente. A 
Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) da 
UNICAMP apresentou na Cientec, feira científica  
promovida pela Universidade, um método inova-
dor para a produção e transporte de óleo pesado 
desenvolvido há mais de cinco anos. A técnica é 
aplicada tanto à produção quanto ao transporte, 
trazendo o óleo desde o reservatório onde se en-
contra no subsolo, até a superfície, e daí às 
instalações de refino. 

O processo consiste na utilização de uma fina 
camada de água, que isola o óleo da parede da tu-
bulação. “É como se a gente gerasse uma camada 
lubrificante de água. Nesse caso é a água que lu-
brifica o óleo. E esse óleo, centenas ou milhares 
de vezes mais viscoso que a água, não ficando em 
contato com a parede da tubulação, causa uma 
drástica redução no atrito e na energia de bombe-
amento. Pela via convencional, com o óleo 
sozinho no tubo, o bombeamento demandaria uma 
energia centenas de vezes maior, tornando-se ma-
terial e economicamente inviável”, explica o 
professor Antônio Carlos Bannwart responsável 
pela pesquisa. A nova tecnologia começou a ser 
testada no campo onshore de Fazenda Alegre, no 
Espírito Santo. 

Em relação aos métodos existentes, que fazem 
uso intensivo de diluentes, aquecimento ou mes-
mo transporte por caminhões, a técnica proposta é 

extremamente vantajosa, pois permite produzir e 
transportar o óleo através de um único tubo, à 
temperatura ambiente. “Por outro lado, a água uti-
lizada - que pode ser água do mar ou a existente 
no próprio reservatório de petróleo - é posterior-
mente separada do óleo e totalmente reutilizada 
no processo, não havendo portanto consumo ex-
terno.” 

Outra vantagem da técnica desenvolvida é que 
os dutos que produzem e transportam óleo ultra-
viscoso poderão operar a pressões muito mais 
baixas, diminuindo o risco de vazamentos e aci-
dentes, tais como os recentemente ocorridos. 
“Cabe destacar que a técnica não se restringe ao 
petróleo extraído, podendo também ser aplicada 
no transporte de seus resíduos de alta viscosidade 
produzidos em refinarias”, completa Bannwart. 

A ciência da importância da adaptação das re-
finarias da Petrobras ao óleo nacional pesado é 
refletida nos seus investimentos em refino plane-
jados para os anos 2002-2010 que totalizam US$ 
8,9 bilhões. O investimento representa o maior 
volume de recursos investido nas 11 refinarias da 
empresa desde de suas construções na década de 
70, quando foram planejadas para receber óleo le-
ve importado. 

O engajamento de grandes empresas, como a 
PDVSA e a Petrobras, na realização de volumosos 
investimentos para a monetização dos grandes re-
cursos de óleo pesado representa forte indicação 
da confirmação da tendência da crescente substi-
tuição do petróleo leve pelo pesado como 
importante fonte energética nas economias. A 
percepção da incontestável relevância do desen-
volvimento tecnológico para corroborar a 
tendência do aumento da viabilização dos recur-
sos de petróleo pesado já é visível no Brasil, onde 
a Petrobras tem realizado e anunciado diversos 
planos de investimentos no esforço para moneti-
zar o óleo pesado tipicamente encontrado no país. 

 
 
Marcus Cardoso Santiago 
IE-UFRJ / bolsista ANP 
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A Bacia de Campos comemora em 2002 25 
anos de produção de petróleo em águas profundas. 
Localizada no litoral norte do Rio de Janeiro, a 
bacia responde por 80% da produção nacional de 
petróleo, e a projeção para a produção em 2005 é 
de 1,49 milhões de barris/dia. A história de seu 
desenvolvimento é central para a indústria de pe-
tróleo nacional, e deve ser entendida em 
associação com os avanços tecnológicos conquis-
tados pela Petrobras para a produção e exploração 
no offshore. 

Até a década de 80, as tecnologias para produ-
ção e exploração de petróleo eram compradas e 
testadas fora do país e consistiam em plataformas 
fixas projetadas para operar em climas gelados, 
como do Mar do Norte, muito diferente do brasi-
leiro. Em meados daquela década, com a 
descoberta dos campos gigantes de Albacora e 
Marlim, em águas ultraprofundas, a Petrobras viu-
se diante de um desafio: existia a possibilidade de 
reduzir significativamente a dependência externa 
do hidrocarboneto, porém não existiam tecnologi-
as para exploração e produção em águas 
ultraprofundas no mundo. 

A Indústria de E&P offshore nasceu na década 
de 50, no Golfo do México. Seu desenvolvimento, 
contudo, só se intensificou após os choques do pe-
tróleo na década de 70, quando os principais 
países exportadores nacionalizaram suas reservas 
e passaram a controlar a oferta mundial de petró-
leo. Nesta década, o aumento dos preços permitiu 
que campos de petróleo com custos de exploração 
mais altos se tornassem economicamente viáveis, 
o que possibilitou que se concentrassem esforços 
na E&P de petróleo em águas profundas. Desde 
então, o offshore passou a desempenhar um signi-
ficativo papel na produção mundial de petróleo e 
na determinação de novas reservas. Evoluindo pa-
ra a produção em lâminas d’água cada vez mais 
profundas, estima-se que em poucos anos a ativi-
dade represente 1/3 da produção mundial de 
petróleo 

No Brasil, essa importância é ainda maior. Do 
total de reservas nacionais 75% estão em águas 
profundas (400m a 1000m) e ultraprofundas (a 

partir de 1000m). No mês de maio de 2002, a pro-
dução da Petrobras foi de 1.616.355 barris/dia, 
dos quais 66% se provém de reservas com lâmina 
d’água acima dos 400m de lâmina d'água. As des-
cobertas em águas profundas foram responsáveis 
pela menor dependência de petróleo estrangeiro. 
Em 1991 o Brasil importava 44,3% do petróleo 
consumido no país. Esse valor baixou para 25,4% 
em 2000, mesmo com o aumento da demanda. 

A competência da Petrobras nesta área é de 
grande relevância, observando-se que no processo 
de internacionalização da empresa e na abertura 
do upstream brasileiro ela adquiriu vantagens 
consideráveis nas associações com outras empre-
sas, em reconhecimento a seu grande know-how 
na atividade offshore, abrangendo uma ampla ga-
ma de tecnologias. 

Tipos de unidades de produção 
Existem diferentes unidades de produção no 

offshore, variando com as condições ambientais 
de cada região, a finalidade do poço, a lâmina 
d’água e, principalmente, a relação custo-
beneficio. 

As primeiras plataformas foram desenvolvidas 
no início da década de 50. As plataformas fixas, 
como eram chamadas, operavam preferencialmen-
te em lâminas d’água de até 300 m de 
profundidade. Formadas por estruturas moduladas 
de aço, instaladas no local de operação com esta-
cas fincadas no leito do mar, este tipo de 
plataforma tem custos elevados de projeto, cons-
trução e instalação, o que limita sua aplicação 
apenas à produção de campos já conhecidos 
(THOMAS, 2001). 

Com as plataformas auto-eleváveis (PA, ou 
“jack up”), surgiram os primeiros incrementos na 
tecnologia de exploração. Elas eram destinadas à 
perfuração em lâminas d’água variando entre 5 a 
130 m, e eram constituídas de balsas equipadas 
com estruturas de apoio, ou pernas, que, aciona-
das mecânica ou hidraulicamente, movimentam-se 
para baixo até atingirem o fundo do mar. Após es-
se processo eleva-se a plataforma acima do nível 
da água, a uma altura segura e fora do nível das 

Evolução da Tecnologia para Exploração e Produção 
Offshore 
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ondas. São plataformas móveis, sendo transporta-
das por rebocadores ou com propulsão própria  
(THOMAS, 2001). 

Paralelamente, foram desenvolvidas as plata-
formas submersíveis, que tinham como 
diferencial o fato de serem uma estrutura montada 
sobre um flutuador. Utilizadas em águas calmas, 
rios e baías com pequena lâmina d’água, são des-
locadas até o local de operação com o auxílio de 
rebocadores. Ao chegar ao local, são lastreadas 
até seu casco inferior se apoiar no fundo do mar. 
Sua utilização é limitada devido à sua pouca ca-
pacidade de lâmina d’água (THOMAS, 2001). 

O desenvolvimento de sistemas de produção 
em águas mais profundas que 300 m representava 
um desafio muito maior a ser transposto pelas 
empresas. Com este objetivo, a Petrobras passou a 
utilizar a tecnologia dos sistemas de plataformas 
flutuantes. Estas plataformas foram desenvolvidos 
na década de 70, no mar do Norte, e alcançavam 
profundidades superiores a 300m. Além disso, 
permitiam reduzir o tempo e o custo de produção, 
pois possuíam um sistema modular que permitia 
acompanhar o desenvolvimento do campo.  

A Petrobras optou pelo SPF (Sistema de Pro-
dução Flutuante) incorporando importantes 
modificações à unidade de produção. Esses siste-
mas eram compostos de completação molhada, a 
qual consiste em colocar as árvores de natal - con-
junto de válvulas que controla a produção do poço 
- debaixo d’água. As árvores de natal molhadas 
(ANM) enviam sinais para a plataforma, através 
de sensores submarinos (sensores de pressão, de 
temperatura e de detecção de passagem de pig), a 
quilômetros de distância, de onde são controlados  

Paralelamente, outras grandes empresas do se-
tor, como a Shell, optaram pela TLP, solução que 
permitia a exploração de poços a partir de arvores 
de natal secas, instaladas sobre a superfície da á-
gua, e portanto plataformas com maior 
flexibilidade de movimento entre a superfície do 
mar e o subsolo. As plataformas tension legs 
(TLP), têm sua estrutura muito similar às semi-
submersíveis, sendo que suas pernas principais 
são ancoradas no fundo do mar por meio de cabos 
tubulares. O grau de flutuação da plataforma pos-
sibilita que suas pernas mantenham-se 
tracionadas, reduzindo severamente o movimento 
da plataforma (THOMAS, 2001). 

Modificações importantes introduzidas pela 

Petrobras. 
Inicialmente havia grandes dúvidas em relação 

ao sucesso do uso de SPF para profundidades su-
periores dos 1000 m. Os pontos críticos eram as 
questões de segurança associada a instalação e 
operação de equipamentos como as árvores de na-
tal molhadas, que se tornam cada vez mais caros a 
medida que aumenta a profundidade; os riscos de 
explosões na cabeça de poço; e o problema das 
conexões entre o poço e a plataforma (“risers fle-
xiveis”) (GONSEN; 1996). 

A estratégia tecnológica da Petrobras foi de re-
desenhar e aperfeiçoar um conjunto de 
equipamentos que foram adaptados para atuar em 
lâminas d’água de até 1000m. Entre estes desta-
cam-se: 

- o sistema de ancoragem é constituído por oito a 
doze âncoras e cabos e/ou correntes atuando como 
molas que produzem esforços capazes de restaurar 
a posição do flutuante, modificada pela ação das 
ondas, ventos e correntezas. A Petrobras incorpo-
rou ao sistema a utilização do cabo curto de 
poliéster. 

- o manifold que é um equipamento de passagem 
e de manobra da produção, onde o óleo é agrupa-
do em um mesmo coletor. A empresa brasileira 
desenvolveu um manifold submarino com atuação 
compartilhada, provido de válvulas manuais ope-
radas por uma ferramenta que se desloca no topo 
do manifold para operar diversas válvulas. O uso 
do manifold submarino é recomendado quando se 
reúnem diversos poços em uma mesma região e 
longe da plataforma de processo, ganhando com a 
redução do número de linhas flexíveis - dutos 
submarinos - e de umbilicais de controle. 

- A capacidade de instalar ANM, manifolds e ri-
sers sem o recursos de mergulhadores.  

A unidade de produção escolhida pela Petro-
bras deveu-se, em grande parte, ao fato desta ser 
uma empresa estatal, onde as determinações do 
governo pesam sobre suas decisões de 
investimento, estando localizada em um país em 
desenvolvimento onde existem restrições de gas-
tos. Desta forma, ao invés de optar por um sistema 
tecnológico novo, escolheu por aperfeiçoar uma 
base técnica já existente – o SPF, mesmo que este 
sistema ainda não estivesse operando em águas 
profundas. 

O sucesso da estratégia da Petrobras foi refor-
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çado pelo contra-choque do petróleo em 1986, 
quando houve uma queda significativa nos preços 
do produto, favorecendo a Petrobras que havia op-
tado por um sistema de exploração e produção 
com menores custos. 

O processo de inovação na atividade offshore é 
ininterrupto, com as grandes empresas do setor 
investindo montantes significativos em P&D. Pela 
continuidade dos investimentos em novas tecno-
logias, além de envolver ativos muito específicos 
e grandes riscos, o offshore requer grandes mon-
tantes de capital, representando uma indústria que 
movimenta bilhões de dólares anualmente. 

Cabe ressaltar a excelente atuação e a profici-
ência da Petrobras, colocando o Brasil uma 
posição de destaque no setor que apresenta as me-
lhores perspectivas para a adição de novas 
reservas. 
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Petrobras Descobre Campo Gigante na Bacia 
de Campos 

A Petrobras anunciou a descoberta de um 
campo com reservas de 600 milhões de barris de 
petróleo  (em águas profundas, com lâmina 
d’água de 1.246 metros) na Bacia de Campos, no 
litoral sul do Estado do Espírito Santo, a cerca de 
80 km da costa. Internacionalmente, um campo de 
petróleo é considerado gigante tendo reservas a 
partir de 600 milhões de barris de petróleo. Essa é 
a maior descoberta da empresa desde o campo de 
Roncador, em 1996, que continua sendo o maior 
do país. Durante a fase de testes, a estatal conse-
guiu extrair 3.000 barris por dia de óleo de um 
poço perfurado no mês passado. Estima-se que 
dele poderão ser tirados até 20 mil barris por dia. 
Em Roncador, cuja retirada de óleo despencou 
depois do afundamento da plataforma P-36 em 
março do ano passado, a extração é de 30 mil bar-
ris/dia em 49 poços. O reservatório ainda precisa 
de testes, por se tratar de óleo muito pesado, que é 
mais difícil de extrair. Segundo a empresa, a ex-
pectativa é que o campo esteja sendo explorando 
comercialmente - extraindo óleo em escala sufici-
ente para ser comercializado - no fim deste ano 
ou, no máximo, no início de 2003. A Petrobras a-
firmou que a estimativa de 600 milhões de barris 
considera apenas a avaliação da parte principal do 
reservatório. Se confirmado este volume, o BC-60 
terá o mesmo tamanho de Albacora Leste, uma 
das cinco principais jazidas da Petrobras, que vai 
começar a produzir no final de 2004, com capaci-
dade total de 180 mil barris de petróleo por dia. 

Albacora Pode Aumentar Reservas da Petro-
bras 

A Petrobras descobriu no campo gigante de 
Albacora, na Bacia de Campos, uma nova concen-
tração de petróleo, mais profunda do que a 
estrutura atualmente em produção. Somente com 
um poço perfurado foi possível acrescentar 150 
milhões de barris às reservas da empresa. Albaco-
ra foi inicialmente delimitado como um campo de 
600 milhões de barris. É bem provável, contudo, 
que existam outras jazidas como essa, abaixo das 
atuais estruturas nos campos já explorados pela 
Petrobras na Bacia de Campos. É importante sali-
entar que os avanços da tecnologia que permitem 
localizar as novas estruturas possibilitarão a pro-
dução a um custo baixo, pois a empresa utilizará 
uma infra-estrutura totalmente montada e já amor-
tizada. 

Novo Recorde de Profundidade Alcançado pela 
Petrobras 

A estatal brasileira Petrobras alcançou um no-
vo recorde de profundidade, com a perfuração de 
um poço a 2.851 metros de profundidade, na Ba-
cia de Santos. Não se tem notícia no mundo de um 
poço em tal profundidade. O feito não resultou em 
descoberta, mas serviu para comprovar que a em-
presa tem capacidade para chegar à meta de 
começar a produzir petróleo e gás entre dois mil e 
três mil metros de lâmina d'água, a partir de 2005. 

Petrobras Anuncia Descoberta na Argentina 
A Petrobras Argentina SA confirmou em agos-

to sua primeira descoberta no território argentino. 
A descoberta em Puerto Zuniga, em um posto pi-
oneiro de exploração (PZX - 1001), na província 
de Rio Negro, confirma a aposta da companhia 
nos investimentos na Argentina. O bloco CNQ-32 
fica na Bacia de Neuquém, a 3.600 metros de pro-
fundidade e apresentou nos testes uma vazão de 
515 barris por dia de condensado (petróleo muito 
leve próximo a uma gasolina ou diesel) e 240 mil 
metros cúbicos de gás natural. 

Petrobras Compra Petroleira Argentina Santa 
Fe 

Petrobras anunciou a compra da petroleira ar-
gentina Santa Fe, filial da americana Devon 
Energy, por US$ 89,55 milhões. A transação, me-
nos de um mês após a divulgação da compra da 
independente Perez Companc, reforça a estratégia 
de internacionalização e de crescimento da empre-
sa no Cone Sul, especialmente no mercado 
argentino. A Santa Fe produz 11 mil barris de ó-
leo equivalente por dia. 

Shell e Esso Aptas à Importação de Derivados 
A Shell e a Esso (ExxonMobil) receberam da 

Agência Nacional do Petróleo a autorização para 
operarem como tradings em operações de comér-
cio exterior. A licença é um passo importante para 
que as gigantes do setor importem óleo bruto e de-
rivados para distribuição no país, explorando a 
capacidade ociosa em suas refinarias no exterior. 
Esse reforço da concorrência, em tese, facilitaria o 
combate a distorções de aumento de preços da Pe-
trobras. 

Petrobras Inicia Licitação para Afretamento de 
Plataforma 

O aumento inesperado no potencial de produ-

Fatos Marcantes do Mês 
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ção do campo de Marlim Sul, na Bacia de Cam-
pos, fez com que a Petrobras decidisse realizar 
licitação para afretamento de uma nova platafor-
ma (no caso, uma FPSO - unidade de produção e 
estocagem). O processo de concorrência para a 
contratação da nova unidade acrescentará a capa-
cidade de 100 mil barris por dia à produção do 
campo, atualmente em 180 mil barris por dia. 
Como a plataforma vai operar em um prazo redu-
zido, entre sete e nove anos, para dar conta da 
vazão dos poços que estão ligados à P-40 (que 
começou a operar no ano passado), a empresa op-
tou pelo afretamento com prestação de serviços - 
ou seja, terceirização - que deve começar a operar 
no segundo semestre de 2004. O aluguel de uma 
estrutura tipo FPSO custará algo em torno de US$ 
250 mil por dia. Assim que a produção do campo 
começar a declinar, os poços voltarão a ser conec-
tados à P-40. Ainda que haja empresas nacionais 
com capacidade para fornecer o equipamento, as 
empresas estrangeiras mais especializadas neste 
tipo de serviço terão mais chances de vencer a 
concorrência, trazendo a embarcação já com tripu-
lação. Três empresas já mostraram interesse: a 
holandesa Blue Waters e as americanas Modec e 
SBM. 

Ao mesmo tempo, a Petrobras anunciou a con-
corrência para a adaptação da P-47, que 
acontecerá por meio da carta-convite. De acordo 
com a empresa, somente empresas brasileiras se-
rão convidadas para a licitação, uma vez que 
existe elevada competitividade do mercado nacio-
nal para a realização desse tipo de obra. 

Mauá-Jurong Garante 48% das Encomendas 
da P-50 ao Rio 

O Grupo Jurong, de Cingapura, controlador do 
Estaleiro Mauá-Jurong, de Niterói, que venceu a 
licitação da Petrobras para a conversão do navio 
petroleiro Felipe Camarão na plataforma FPSO P-
50, garantiu que 48% (equivalente a US$ 119 mi-
lhões) do projeto, orçado em US$ 244 milhões, 
serão feitos no País. A pressão da ONIP e do 
governo estadual para que a plataforma fosse feita 
no país teve influência na decisão da empresa. Se-
gundo a mesma, o processo de docagem será 
realizado em Cingapura antes de junho, quando 
entra em vigor a nova lei estadual do ICMS. Caso 
haja atrasos, quem pagará a diferença relativa ao 

ICMS será a Petrobras. O prazo para a conclusão 
das obras é de 30 meses a contar de 18 de julho, 
quando foi assinado o contrato. Outras etapas da 
conversão do navio ainda poderão ser negociadas 
para a realização no país. A construção das aco-
modações, avaliadas em US$ 60 milhões, ainda 
está em negociação, o que elevaria para 73% o 
percentual das obras realizadas no Brasil. As o-
bras garantirão 2 mil empregos no estaleiro 
durante dois anos. 

Petrobras Registra Queda no Lucro do 2° Tri-
mestre 

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 
2,035 bilhões no segundo trimestre deste ano - 
uma queda de 35% em relação a igual período do 
ano passado. Segundo a companhia, a redução em 
US$ no preço dos derivados de petróleo, com a 
desvalorização do real, e a queda do consumo in-
terno prejudicaram o resultado do período. A 
perda da empresa com a variação cambial foi de 
R$ 2,3 bilhões, 86% superior à registrada no 
mesmo período do ano passado. O nível de ala-
vancagem da empresa (endividamento líquido 
sobre capitalização líquida) aumentou de 25% pa-
ra 37,6%. A geração de caixa da estatal totalizou 
R$ 5,5 bilhões no segundo trimestre, 17% superi-
or à obtida no mesmo período de 2001. Se por um 
lado a depreciação cambial elevou as receitas em 
reais, por outro provocou o aumento das despesas 
financeiras. Na comparação com o primeiro tri-
mestre deste ano, houve aumento de 135% no 
lucro, graças à elevação dos preços dos combustí-
veis e ao aumento da produção de petróleo. Entre 
janeiro e março deste ano, a Petrobras registrou 
lucro líquido consolidado de R$ 866 milhões. A 
produção média do trimestre foi de 1.845 mil bar-
ris diários de petróleo e gás no segundo trimestre, 
com elevação de 16%. 

Gasoduto na Amazônia Obtém Licença Provi-
sória 

O Ibama autorizou, de forma provisória, a 
construção do duto que transportará gás natural de 
Urucu, no Amazonas, para a cidade de Porto Ve-
lho. O governo do Amazonas, por sua vez, já 
acenou com a possibilidade de entrar com recurso 
jurídico contra a construção da obra por conside-
rá-la de alto risco para o ecossistema amazônico.
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O setor petrolí fero tem se destacado como um dos 
mais importantes no desenvolvimento tecnoló gico 
nacional. O caráter estraté gico do setor petrolí fero 
e a busca da auto-suficiê ncia no refino e na produ-
ç ão do petró leo resultou no desenvolvimento de uma 
importante infra-estrutura de Pesquisa e Desen-
volvimento que extrapola em larga medida a 
Petrobras, incluindo importantes recursos tecnoló -
gicos localizados nas universidades e nos 
fornecedores.  

Logo apó s a criaç ão da Petrobras em 1954, o es-
forç o tecnoló gico do paí s no setor petrolí fero teve 
como objetivo principal a nacionalizaç ão de tecno-
logias de fora do paí s, principalmente, no segmento 
do downstream. Até  o iní cio dos 1970, o esforç o de 
inovaç ão buscou dar apoio ao desenvolvimento do 
parque de refino e da indústria petroquí mica 
nacional. O choque do petró leo levou a empresa a 
mudar sua estraté gia tecnoló gica, colocando o de-
senvolvimento do segmento do upstream como 
prioridade do esforç o de inovaç ão.  

A descoberta da bacia de campos abriu novas 
perspectivas para o upstream nacional. A perspec-
tiva de se encontrar ó leo em águas profundas levou 
a Petrobras se lanç ar num esforç o de P&D pionei-
ro, buscando desenvolver tecnologias não 
disponí veis nos mercados internacionais. O desafio 
de se lanç ar neste grande programa tecnoló gico le-
vou a empresa a investir em formas 
organizacionais para a P&D. Tradicionalmente, 
grande parte do esforç o de P&D da empresa era 
internalizado, atravé s do seu centro de pesquisas – 
Cenpes1. Entretanto, diante do caráter pioneiro 
das pesquisas para produzir petró leo em águas pro-
fundas, a empresa adotou pela formaç ão de uma 
rede de inovaç ão, em torno de um único projeto de 
pesquisa: o programa Procap 1000. Este programa 

                                                      
1 O Cenpes iniciou suas atividades com 200 funcionários 
em 1966. Atualmente, já conta com 1359 funcionários, 
sendo 100 doutores e 300 mestres. O centro possui 137 
laboratórios e 28 plantas piloto.  

contou com a participaç ão de várias universidades 
nacionais e internacionais, alé m da rede de futu-
ros fornecedores.  

O grande sucesso do PROCAP 1000 encorajou 
a empresa a criar em 1993 o PROCAP 2000, tra-
ç ando como novo objetivo a produç ão de petró leo 
em águas de até  2000 metros de profundidade. Es-
te projeto vigorou entre 1993 e 1999, e també m 
contou com a participaç ão de uma rede de empre-
sas e centro de pesquisas que desenvolveram 20 
projetos sistê micos. Atualmente, o Procap 3000 já 
está em operaç ão, e tem como objetivo levar a cabo 
pesquisas até  2005 para atingir a produç ão em 
3000 metros de profundidade. O sucesso do esforç o 
de pesquisa da Petrobras em águas profundas é  re-
conhecido internacionalmente. Atualmente, cerca 
de 75% das reservas da empresa se encontra em á-
guas profundas. A competitividade dinâmica da 
empresa dependerá de sua capacidade de produzir 
e absorver tecnologias que viabilizem a monetiza-
ç ão destas reservas a custos alinhados com o padrão 
internacional. 

Impactos Econô micos da P&D  

Os impactos econô micos tecnoló gicos dos inves-
timentos em P&D no setor petrolí fero nacional são 
elevados e extrapolam o setor petrolí fero. A avalia-
ç ão econô mica do Procap 1000 apontou impactos 
econô micos, diretos e indiretos, de cerca de 7 vezes o 
valor dos investimentos neste projeto. A organiza-
ç ão da pesquisa na forma de uma rede de inovaç ão 
foi determinante na produç ão de impactos indire-
tos. O conjunto de empresas participantes na rede 
puderam usufruir de avanç os importantes nas suas 
capacitaç õ es tecnoló gicas, permitindo alavancar 
novos negó cios e projetos.  

A formaç ão de uma rede de pesquisa possibilita 
processos de aprendizados tecnoló gicos impossí veis de 
serem reproduzidos em laborató rios de P&D, de 
forma isolada. A cooperaç ão entre as empresas e 
centros de pesquisas atravé s da rede de pesquisa 
permite acesso a conhecimentos tácitos, não dispo-

Impactos Econômicos do Esforço de Inovação no 
Setor Petrolíferos no Brasil 

Edmar Luiz Fagundes de Almeida
Professor Grupo de Energia - IE-UFRJ
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ní veis no mercado, alé m de viabilizar mobilizaç ão 
de um grande conjunto de competê ncias complexas 
para a produç ão de novas tecnologias, atravé s da 
divisão do trabalho na rede.  

Ao contrário do que se possa imaginar, o fim do 
monopó lio do petró leo não representa o fim da 
P&D no setor petrolí fero nacional. Ao contrário, o 
fim do monopó lio coloca um desafio para a Petro-
brás que só  a tecnologia pode alcanç ar: produzir 
petró leo em águas ultra-profundas a custo competi-
tivos.  O esforç o de inovaç ão da empresa não dá 
sinais de arrefecimento. A empresa continua inves-
tindo sua taxa histó rica (cerca de 1% do 
faturamento) e busca incrementar suas pesquisas 
com novos fundos públicos. O caráter especí fico das 
tecnologias buscadas e a presenç a de complexidade 
sistê mica e conhecimentos tácitos não permite que a 
Petrobras busque estas tecnologias no mercado, 
mesmo que tivesse disposta a isto. A P&D coopera-
tiva deverá continuar a forma predominante nos 
esforç os de inovaç ão da Petrobras. 

A criaç ão do CTPETRO, um fundo setorial 
destinado a financiar atividades de P&D no setor 
de petró leo e gás, representa uma grande inovaç ão 
para o setor petrolí fero nacional. Este fundo, fi-
nanciado a partir dos royalties do petró leo e do gás, 
implicou num aumento de cerca de 45% dos recur-
sos aplicados em P&D no ano 2000. O CTPETRO 
abre a perspectiva para a multiplicaç ão das redes 
de pesquisa, à exemplo das redes pilotada pela Pe-
trobras. As regras da aplicaç ão destes recursos 
buscam incentivar a formaç ão de tais redes finan-
ciando, preferencialmente, projetos cooperativos 
envolvendo empresas e universidades ou institutos 
de pesquisa. O volume de recursos já investidos e es-
timados deixa claro o potencial para este salto 

quantitativo nos investimentos de P&D no setor 
(tabela 1).  

Os recursos do CTPETRO representam uma 
oportunidade e traz junto um desafio para as no-
vas entrantes no setor petrolí fero nacional : montar 
suas pró prias redes de inovaç ão buscando maximi-
zar os impactos dos seus investimentos em P&D. A 
montagem destas redes exige um investimento ele-
vado e representa em si, um objeto de aprendizado. 
Ou seja, as empresas deverão aprender como au-
mentar sua capacidade de absorç ão de 
conhecimentos tecnoló gicos atravé s da interaç ão 
com outras empresas e universidades.  

 
Tabela 1 
 
Investimentos Realizados e Estimados via 
CTPETRO 
 

1999 2000 2001 2002 2003 
38 166 151 151 151 

Fonte: Finep 
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