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Apresentação
  

 O Editorial do Mês discute a construção do no-
vo marco regulatório do setor elétrico brasileiro, e 
ressalta a importância da negociação junto aos 
agentes do setor em busca de consensos neces-
sários e possíveis para seu desenho final.  

No primeiro artigo, Carla Souza e Silva e Mari-
ana Iootty comentam algumas das previsões 
divulgadas no estudo World Investment Outlook, 
2002, da Agência Internacional de Energia, para o 
setor energético mundial, com ênfase nas proje-
ções sobre investimentos no Brasil.  

 No segundo artigo, Manoel Gonçalves Rodri-
gues expõe algumas características marcantes do 
setor gasífero, e destaca pontos a serem cobertos 
por uma política gasífera nacional. 

 No ensaio do mês, Carmen Alveal expõe o que 
há por trás do impasse que se instaurou com a 
construção do gasoduto Rio - São Paulo.   

 
 

 
 

 

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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 A construção de um novo marco regulatório pa-
ra o setor elétrico brasileiro é uma tarefa que não 
se restringe à definição de novas regras e normas 
para o seu funcionamento, mas envolve, principal-
mente, a negociação com os agentes, na busca 
dos consensos necessários ao funcionamento des-
se novo marco. Portanto, as competências 
necessárias ao sucesso desse empreendimento 
não se atêm às qualificações técnicas, mas englo-
bam, de forma decisiva, as de natureza política; 
essenciais a um processo decisório que se dá na 
arena pública, mediante o enfrentamento legítimo 
dos diversos interesses alcançados pelas novas 
regras e normas. 

No entanto, para que se chegue a um bom ter-
mo nesse processo, é necessário que o exercício 
dessas competências tenha uma dimensão coleti-
va, e que não se resuma à defesa de interesses 
pontuais que se esgotam nos estreitos limites das 
situações individuais, geradoras de conflitos incon-
tornáveis que inviabilizam a configuração de 
convergências que sejam capazes de construir 
uma solução mais confiável para o conjunto dos 
agentes. 

O resultado final desse processo não dependerá 
exclusivamente da atuação do Governo, mas da 
atuação do conjunto de agentes nele envolvido, 
mediante as negociações que se desenvolverão 
nos diversos espaços institucionais a elas determi-
nados. O desenho final que o marco regulatório vai 
apresentar será função dessa forte interação entre 
os diversos interesses, ponderada pelo peso dos 
recursos de poder que cada um deles detém. 

Reconhecendo que a construção do novo mo-
delo é um processo, é evidente que ela se 
desenvolve ao longo do tempo. Portanto, a negoci-
ação não se encerra em um determinado 
momento; ela é contínua, com idas e vindas, avan-
ços e recuos. Logo, os atores permanecerão, 
querendo ou não, um longo período à mesa. Essa 

perspectiva aconselha prudência, necessidade de 
construção de canais de diálogo confiáveis e de 
uma agenda que permita uma convergência que, 
se não atende plenamente a todos os interesse, 
pelo menos mantém aberta a negociação e, por 
conseguinte, a possibilidade de consenso; consen-
so este que não deve ser visto como o ideal, mas 
como o possível. 

Nesse sentido, o novo modelo do setor elétrico 
brasileiro será fruto da nossa institucionalidade; ou 
seja, do Governo que temos, do Congresso que 
temos, dos agentes que temos, dos mecanismos e 
espaços de construção de consensos que temos e, 
acima de tudo, da nossa competência de construir 
soluções que sejam coletivas. Imaginar saídas fora 
desse escopo institucional seria flertar perigosa-
mente com a irresponsabilidade. 

Em suma, temos uma difícil agenda pela frente 
que exigirá bom senso e criatividade de todos os 
envolvidos. A aprovação pelo Congresso Nacional 
constituiu, sem dúvida, um passo importante que, 
no entanto, não encerra, de maneira alguma, essa 
longa caminhada. A negociação ocorrida no Parla-
mento, assim como aquela que a antecedeu, no 
âmbito do Executivo, demonstrou as possibilidades 
desse processo de construção de consensos pos-
síveis.  

Considerando que as discussões sobre o setor 
elétrico são as primeiras de uma longa série envol-
vendo outras atividades do setor energético, no 
longo e árduo processo de construção de uma polí-
tica energética, seria aconselhável aumentar a 
predisposição ao diálogo e à negociação; sabendo, 
de antemão, que, no âmbito das instituições demo-
cráticas, não há saídas individuais milagrosas, mas 
saídas construídas coletivamente.     

 
Conselho Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
O Consenso Possível 
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Carla Souza e Silva1 
Mariana Iootty² 

Este artigo apresenta os principais pontos re-
ferentes ao quadro de previsões sobre 
investimentos em energia no Brasil levantado pe-
la Agência Internacional de Energia (AIE), 
recentemente divulgado no estudo World Investi-
ment Outlook, 2002. 

Segundo estimativas da AIE, a demanda 
mundial de energia aumentará em dois terços até 
2030, ou 1,7% ao ano, caso se confirme o cenário 
básico de crescimento econômico mundial de 3 % 
a.a..  Diante destas estimativas, vale investigar, 
pelo lado da oferta, quais os investimentos ne-
cessários, em nível mundial, para responder a 
esta demanda. Com este intuito, a agência traçou 
um perfil dos montantes de investimentos neces-
sários, segundo formas de energia e segundo a 
participação das diferentes regiões nestes fluxos. 
Com base neste perfil, destaca-se o papel do 
Brasil nestes fluxos de investimentos em petróleo 
e gás, nas próximas duas décadas. 

O estudo mostra que o montante de investi-
mento necessário para responder ao crescimento 

projetado da demanda mundial de energia seria 
da ordem de US$ 16 trilhões até 2030, ou US$ 
550 bilhões ao ano. Estes serão destinados tanto 
ao aumento de capacidade produtiva quanto à 
reposição de infra-estrutura existente. A cifra, que 
a primeira vista, parece imensa, representa ape-
nas 1% do PIB mundial estimado no período. A 
distribuição destes investimentos em termos regi-
onais é mostrada na Figura 1. 

A partir da Figura 1, percebe-se que mais de 
50% do investimento em energia estará 
concentrado nos países em desenvolvimento e 
em transição. Dentre os países em 
desenvolvimento, merecem destaque a posição 
da China, que concentrará 14% das 
necessidades de investimento em energia, Rússia 
com 6,5% , Índia (4,5%) e Brasil (3%), sendo este 
responsavel por mais de um terço dos 
investimentos em energia para a América Latina. 
A participação de cada fonte de energia no total 
dos investimentos por região é apresentada na 
Figura 2. 

 

Figura 1 

 
 

 

 

Perspectivas de Investimento em Energia até 2030: O 
Papel do Brasil nos Investimentos em Petróleo e Gás 
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Figura 2 

Em termos globais, os investimentos em petró-
leo representarão 19% do total, enquanto os 
investimentos em gás natural representarão ou-
tros 19% dos investimentos. A partir da Figura 2, 
é possível observar as diferenças nesta divisão. 
No caso da América Latina, foco do artigo, os in-
vestimentos em petróleo representarão 25% dos 
investimentos destinados a esta região e os in-
vestimentos em gás natural responderão por 18% 
do total. 

O setor de petróleo, especificamente, requere-
rá investimentos da ordem de US$ 3 trilhões no 
período de análise, dos quais 70% serão destina-
dos ao segmento de exploração e 
desenvolvimento. Os investimentos em explora-
ção e produção serão direcionados, 
principalmente, à reposição de áreas, face ao de-
clínio da produção em regiões como o Mar do 
Norte e o Golfo Americano. Somente 25% dos in-
vestimentos em exploração e desenvolvimento 
serão necessários para suprir o crescimento da 
demanda. Estes investimentos permitirão cresci-
mento da demanda de 77 mbd em 2002 para 120 
mbd em 2030. Cerca de um terço do aumento da 
demanda será suprido por áreas de produção off-
shore. 

O estudo aponta ainda que os países em de-
senvolvimento demandarão 53% dos 
investimentos em petróleo, sendo a América Lati-
na responsável pela participação de 12% do total, 
ou cerca de US$ 336 bilhões. Destes investimen-
tos necessários na região, 72% seriam 

destinados a exploração e desenvolvimento, e 
11% para atividades de refino. Com relação ao 
Brasil, este seria o país com maiores necessida-
des de investimento, dado o seu peso como área 
de produção offshore no mundo. De acordo com 
a AIE, os investimentos serão realizados princi-
palmente pela Petrobras, havendo incertezas 
quanto à maior participação de capital estrangeiro 
nos investimentos, em função das mudanças o-
corridas nos requerimentos de conteúdo local na 
última rodada de licitações e dos baixos resulta-
dos obtidos por empresas privadas nas áreas 
concedidas. No montante de investimentos ne-
cessários, a Venezuela aparece em segundo 
lugar, merecendo destaques os projetos de inves-
timentos destinados ao upgrading de óleos extra 
pesados (8o a 9o API) extraídos da bacia do Ori-
noco. 

No tocante ao setor de gás natural, serão ne-
cessários investimentos da ordem de US$ 3,1 
trilhões para fazer frente ao crescimento na de-
manda pelo energético. Segundo estimativas da 
AIE, a demanda saltaria de 2,6 bilhões de m3 pa-
ra 5 bilhões de m3 em 2030, o que levaria a 
participação do gás natural de 23% para 28% da 
matriz energética mundial. Dessa forma, será 
preciso um aumento total de 9 trilhões de m3, de 
modo a repor os poços em declínio e garantir o 
suprimento da crescente demanda. Em termos 
regionais, 48% dos requerimentos de investimen-
tos serão realizados nos países da OCDE, 16% 
nas economias em transição (incluindo a Rússia), 
e 34% nos países em desenvolvimento. Dentre os 
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países em desenvolvimento, os investimentos na 
América Latina responderiam por 8%. 

Na América Latina, os investimentos deman-
darão montantes anuais de US$ 8 bilhões, cuja 
distribuição por segmentos de atividades se dará 
da seguinte maneira: 57% em exploração e de-
senvolvimento, 20% em transporte, 16% em 
distribuição, 6% em GNL (destinados a exporta-
ção) e 1% em estocagem. Estima-se que a 
produção na região alcance 516 bilhões de m3, 
enquanto a demanda saltará de 101 bilhões de 
m3 para 370 bilhões de m3. Segundo o estudo, o 
crescimento da demanda será liderado pelo Bra-
sil, cuja demanda deve crescer em 7% ao ano no 
horizonte considerado, sendo responsável por 
20% da demanda de gás da região. 

As estimativas quanto ao papel do Brasil na 
demanda por gás natural da região estão sujeitas 
a diversas incertezas, de acordo com a agência. 
Em primeiro lugar, quanto ao próprio ritmo de 
crescimento econômico brasileiro, o qual impulsi-
ona a demanda por gás natural. Em segundo 

lugar, quanto às incertezas no arcabouço regula-
tório do setor de gás no país, à complexidade da 
precificação do gás importado, às regras contra-
tuais necessárias para viabilizar os novos 
investimentos e à participação das térmicas no 
setor elétrico.  

As estimativas da AIE se basearam na hipóte-
se de redução da dependência brasileira em 
geração hidrelétrica e maior participação das tér-
micas a gás natural. Assim, de acordo com o 
estudo, a repetição do sucesso brasileiro na atra-
ção de investimentos privados necessários, em 
grande volume e num quadro de maior incerteza, 
dependerá da definição e implementação de polí-
ticas energéticas integradas entre o setor de gás 
natural e eletricidade, uma vez que plantas a gás 
são de grande importância para viabilizar finan-
ceiramente a cadeia do gás natural. 
1 Doutoranda IE-UFRJ/Pesquisadora GEE 
² Pesquisadora Associada do GEE – IE/UFRJ 
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Manoel Gonçalves Rodrigues¹

As indústrias de energia no mundo estão em 
contínuo processo de reestruturação com o intuito 
essencial de desenvolver estratégias para manu-
tenção de seus clientes, e simultaneamente, 
elaborar planos de atuação em seus mercados 
consumidores. 

Os pontos fundamentais nesse plano estraté-
gico estão sendo direcionados para a política de 
preços frente aos energéticos concorrentes, às 
políticas ambientais no entorno em que essas in-
dústrias estão inseridas, às regulamentações e 
normas estabelecidas nos locais e regiões de a-
tuação, bem como à própria mudança tecnológica 
em curso na indústria de energia. 

O papel dos capitais privados tem sido um dos 
pontos centrais nessa nova configuração das in-
dústrias elétrica e de gás. A participação do 
capital privado cumpre um papel importante não 
só para obtenção de recursos financeiros escas-
sos, como também para aumentar a eficiência do 
investimento alocado nos projetos. Nesse contex-
to, tem sido o objetivo central tornar o Estado 
mais ativo na tarefa de cumprir as suas funções 
típicas e essenciais de assistência ao cidadão, 
regulando a atuação do setor privado em deter-
minados setores econômicos, como por exemplo, 
no setor energético. Desde 1995, o governo fede-
ral vem empreendendo uma série de reformas 
institucionais com o objetivo de incentivar o inves-
timento privado nos serviços de infra-estrutura. 

A recuperação do investimento em infra-
estrutura é condição necessária para a retomada 
do crescimento sustentado da economia brasilei-
ra. Os pressupostos da teoria econômica 
mostram que serviços de infra-estrutura provêem 
externalidades positivas para a atividade econô-
mica, além de reduzirem os custos de produção. 

Nessa linha de ação, verifica-se que a Lei 
8987, de 13 de fevereiro de 1995, comumente 
chamada de Lei de Concessões dos Serviços 
Públicos, e que regulamenta o art. 175 da Consti-
tuição Federal, é um dos eixos dessas mudanças 
institucionais. Essa Lei pretende dotar o Governo 
de instrumentos legais para delegação dessas a-
tividades a terceiros. Ela permite ao 
concessionário investir por sua conta e risco, a-

gindo em nome do Estado, e se remunera pela 
cobrança da tarifa. 

O processo de reorganização do setor energé-
tico mundial, iniciado na década de 80, no caso 
específico das indústrias elétricas e de gás, vis-
lumbra para a regionalização de mercados de 
consumo e requer para tal fim, competência téc-
nica em planejamento por parte dos órgãos 
competentes nos três níveis de governança: fede-
ral, estadual e municipal. 

Uma análise logística de penetração de ener-
géticos no mercado global de energia mostra que 
o gás natural terá uma significativa fatia do mer-
cado em competição com o petróleo, carvão e 
energia nuclear até 2030. Nesse período, o gás 
natural poderá estar suprindo cerca de 70% das 
necessidades do mercado global de energia. Es-
se autor estima que a demanda acumulada total 
de gás, considerando o seu ciclo de penetração e 
exclusão de mercado, esteja em 2.500 trilhões de 
m³, bastante acima do ciclo do petróleo que é es-
timado em cinco vezes menos (Cf. Rodrigues & 
Bajay, 1994). 

Esse cenário do mercado global de energia 
para o século XXI, dominado pelo gás natural, irá 
requerer o desenvolvimento apropriado de infra-
estruturas adequadas, principalmente, no sistema 
de transporte. Estes, por sua vez, requerem in-
vestimentos substanciais tanto no sistema de 
gasodutos como no de navios de gás natural li-
quefeito, bem como na necessidade de inovação 
tecnológica no transporte de gás para finalidades 
específicas. 

Estes elevados investimentos implicam na ne-
cessidade de ganhos de escala para se viabilizar 
os empreendimentos, o que, em mercados emer-
gentes, como o Brasil, requer a existência de 
grandes consumidores logo no início dos projetos. 
(cf. Rodrigues, 1995) 

Na penetração inicial do gás natural no mer-
cado consumidor, deve-se oferecer bons 
descontos para se atrair um consumo suficiente 
para viabilizar o suprimento de gás. Quando há 
uma legislação ambiental rigorosa penalizando os 
combustíveis mais poluentes, o custo sobre os 

Estratégia dos Combustíveis Gasosos no Brasil  
Para o Século XXI 
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combustíveis mais poluidores representa um 
prêmio ambiental significativo para o gás. 

Nos países desenvolvidos, o debate atual está 
focado sobre qual a melhor utilização do gás na-
tural e em determinar o melhor papel a ocupar no 
balanço energético nacional. Os governos desses 
países procuram incentivar o uso deste energéti-
co para os mercados que mais se beneficiam 
desta forma de energia, ou seja, os mercados 
mais nobres: petroquímica e uso domiciliar. Tra-
dicionalmente, sua utilização tem se concentrado 
em três grandes mercados: geração de eletricida-
de; produção de calor e vapor na indústria; e uso 
domiciliar para aquecimento e cocção de alimen-
tos. 

No setor industrial, um dos principais consu-
midores de gás é a indústria química. Mais da 
metade do consumo de gás se deve aos segmen-
tos dos minerais não-metálicos, aço e ferro, 
alimentos, maquinaria e papel/celulose. É estima-
do que quase metade da demanda de gás em 
indústrias é utilizada para produção de vapor e 
em torno de 30% em aplicações diretas de calor. 

O consumo de energia por residência apre-
senta tendências de redução devido a melhorias 
nas construções: aquecimento ambiental com 
materiais mais adequados; redução do tamanho 
dos domicílios; concepção arquitetônica etc., a-
lém do uso de equipamentos mais eficientes no 
consumo da energia. 

O comércio internacional de gás natural ainda 
é bastante restrito e localizado. Pode-se distinguir 
três grandes áreas de desenvolvimento da indús-
tria de gás: o continente americano, 
representado, principalmente, pelos Estados Uni-
dos; o fluxo de gás da África, ex-URSS, Noruega 
e Holanda no abastecimento da Europa; e, ainda, 
um mercado incipiente na Ásia, no qual os países 
do Oriente Médio e asiáticos exportam gás por 
metaneiros para o Japão e para os novos países 
industrializados, tais como a Coréia do Sul e 
Formosa. Diferentemente do petróleo, o gás natu-
ral não tem preços internacionais e mercados 
"spot" onde se pode adquirir, ao preço do dia, 
grandes quantidades do produto. Os contratos de 
compra e venda correspondem a transações on-
de a variável geopolítica e as garantias 
governamentais são pontos-chave. 

O gás natural pode substituir quase todos os 
derivados de petróleo na maioria de seus usos fi-
nais, e, como conseqüência natural, o seu preço 
costuma ser atrelado ao do petróleo. De modo 
geral, os contratos internacionais indexam o pre-

ço do gás natural ao preço médio de uma cesta 
de óleos brutos e/ou aos preços dos derivados de 
petróleo que mais facilmente podem ser substitu-
ídos pelo gás natural. O gás natural não possui 
um mercado cativo como energético. Ele é tipi-
camente um combustível substituto, com 
vantagens do ponto de vista ambiental. Para 
substituir os seus concorrentes, o gás natural de-
ve ter um preço competitivo. O porte do mercado 
de gás natural, principalmente se esse mercado 
estiver em formação, é extremamente sensível ao 
preço do produto. 

No Brasil, desde a década de 70 do século 
XX, a chamada política energética nacional teve 
como ponto central de atuação a reprodução dos 
padrões industriais e de desenvolvimento do He-
misfério Norte. Na verdade, o estilo de 
desenvolvimento do país, principalmente nas úl-
timas duas décadas, pautou-se na busca 
incessante por parte do poder federal, de expan-
são da oferta de energia, visando suprir a 
diversificação do parque industrial brasileiro. A 
consolidação dessas metas de produção de e-
nergia foi respaldada pela alocação de recursos 
financeiros externos, visando atender os empre-
endimentos hidroelétricos. 

A reestruturação da matriz energética nacional 
deve ser norteada por dois pontos importantes. 
Primeiro, deve-se alterar o modelo industrial ba-
seado em subsídios, favorecendo a adoção de 
políticas de conservação. Segundo, a busca 
constante por tornar a matriz energética mais 
qualitativa, do ponto de vista ambiental, isto é, 
cada vez mais utilizar fontes de energia que pro-
voquem menor impacto no meio ambiente. 

A integração energética latino-americana já 
está efetivamente delineada e praticamente defi-
nida. Com exceção da Venezuela que dispõe de 
reservas de gás abundantes, os demais países 
do chamado Cone Sul deverão ser abastecidos 
com o gás proveniente da Argentina e Bolívia, 
numa conexão circular por todo o continente, pre-
valecendo a característica de crescimento em 
círculos predominante do desenvolvimento da in-
dustria gasífera em outros continentes. 

As recomendações de políticas energéticas a 
serem adotadas no Brasil são relacionadas a se-
guir: 

(i) O Ministério das Minas e Energia (MME) 
deve assumir o planejamento e coordenação do 
setor de gás natural a nível nacional, cabendo às 
secretarias estaduais de energia estes papéis a 
nível estadual; 
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Mercado 

(ii) O MME deve buscar, junto com a 
PETROBRAS e a ABEGÁS, soluções negociadas 
para uma política coerente de partição do merca-
do entre derivados de petróleo e gás natural, 
respeitando as restrições técnicas e comerciais 
do parque de refino nacional, as potencialidades 
de penetração do gás natural e seus efeitos bené-
ficos no meio ambiente; 

(iii) O MME deve buscar junto aos setores elé-
trico e de gás natural uma boa estratégia de 
desenvolvimento da termoeletricidade a gás natu-
ral no país, repartindo entre estes dois setores os 
ônus e benefícios de tal desenvolvimento; 

(iv) Mercados e usos finais considerados prio-
ritários no país devem ser incentivados pelos 
governos estadual e federal através de políticas 
fiscais, creditícias e tarifárias de fomento;e, 

(v) Importações vantajosas de gás natural de-
vem ser seletivamente incentivadas pelo governo 
federal, principalmente do Cone Sul, no contexto 
da política coerente de partição do mercado entre 
derivados de petróleo e gás natural. 

¹ Consultor em Energia e Meio Ambiente. 
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Carmen Alveal¹ 

O projeto da Petrobras de construir um oleo-
duto entre os Estados do Rio de Janeiro e de São 
Paulo gerou uma disputa de interesses estratégi-
cos legítimos entre a estatal e o Estado do Rio de 
Janeiro. Entretanto, a dimensão relevante nessa 
disputa é a ausência de uma política nacional pa-
ra o desenvolvimento do refino como importante 
alavanca de desenvolvimento regional; tema que 
merece estar inserido na agenda da política ener-
gética brasileira. 

Petrobras versus Estado do Rio de Janeiro: di-
ferentes racionalidades estratégicas  

A Petrobras,  nascida há 50 anos, principal-
mente pela aposta militante das elites e da 
população do Rio de Janeiro na construção de 
um Brasil moderno, projeta a construção de um 
oleoduto de 610 Km  que escoaria, a partir de 
2006-2007, 700 mil b/d de petróleo da Bacia de 
Campos. Desse volume, 500 mil b/d seriam desti-
nados para  a refinaria de São Sebastião, em São 
Paulo, e os 200 mil b/d restantes para refinarias 
dos Estados Rio de Janeiro (REDUC) e de Minas 
Gerais (REGAP).  

O projeto integra o Plano Diretor de Escoa-
mento e Tratamento de Óleo da Bacia de 
Campos (PDET) da estatal e comportará um 
montante de investimento de R$ 4,6 bilhões, dos 
quais R$ 4 bilhões seriam gastos no Estado de 
Rio de Janeiro, segundo a argumentação da Pe-
trobras. A concentração do dispêndio no Rio de 
Janeiro se deveria ao fato de o território fluminen-
se sediar a  maior parte da extensão dos 610 km 
do duto a ser construído, cujo percurso atravessa-
rá cerca de 100 leitos de rios, inclusive o do Rio 
Guandu, o maior abastecedor da rede de água 
tratada do Estado do Rio de Janeiro. 

Embora o projeto contemple uma considerável 
soma de recursos,  sua legitimidade obedece à 
lógica de rentabilidade e de emprego racional dos 
recursos financeiros e produtivos da estatal. Res-
ponsável pela operação de 98% da capacidade 
do parque de refino brasileiro, a Petrobras avalia 
que o programa em curso de upgrading  do par-
que existente permite o processamento adequado 
dos volumes  requeridos pelo crescimento do 

mercado interno de combustíveis até 2010, data 
na qual seria exigida a construção de uma ou du-
as novas refinarias. É nessa visão estratégica que 
se insere a decisão da estatal pela construção 
imediata do oleoduto.  

Já a rejeição fluminense ao projeto da Petro-
bras, veiculada pelas autoridades do governo 
estadual, se sustenta na necessidade de projetar 
e construir o bem-estar das futuras gerações da 
comunidade fluminense, a partir do aproveitamen-
to conseqüente da providencial dotação usufruída 
pelo Estado de um recurso natural estratégico. 
Vale reiterar: recurso natural estratégico; porém, 
esgotável.  

O Rio de Janeiro produz hoje 83% do petróleo 
nacional, sendo difícil negar a importância desta 
contribuição para a confortável posição de que o 
Brasil dispõe, em termos de quase auto-
suficiência de suprimento deste precioso produto. 
Todavia, no longo ciclo de vida, característico das 
atividades de exploração, desenvolvimento e pro-
dução de petróleo e gás natural, a contribuição da 
Bacia de Campos tenderá a se manter relevante, 
no mínimo, até o horizonte de 2020. 

É esta posição predominante na produção do 
petróleo nacional a que alicerça o projeto de o Es-
tado do Rio de Janeiro vir a sediar a construção 
de uma nova refinaria. O sentido racional do plei-
to fluminense se insere na expectativa de que o 
tão aguardado « espetáculo » sustentado do 
crescimento prometido não condene a região a 
permanecer como  produtora primário-
exportadora para outras regiões produtivamente 
mais bem posicionadas do país.  

A perspectiva do crescimento sustentado e a 
conseqüente necessidade de ampliar  o parque 
de refino do país, aliada a posição de maior pro-
dutor de cru, legitimam politicamente e alicerçam 
tecnicamente a reivindicação fluminense, sobre-
tudo, quando confrontada à realidade sócio-
econômica da região. De fato, a dinâmica produti-
va fluminense é concentrada em atividades de 
serviços de baixa qualidade e pouca produtivida-

Oleoduto Rio de Janeiro - São Paulo: Embate de 
Interesses no Vazio da Política Federal de Energia e 

de Desenvolvimento Regional 
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de1. Este perfil não tem sido significativamente al-
terado pela concentração nacional da produção 
petrolífera na Bacia de Campos, aliás localizada 
na região do Norte Fluminense, detentora de indi-
cadores de desenvolvimento econômico, social e 
humano próximos aos da problemática macro-
região Nordeste do Brasil.  

Em suma, as partes atuantes, confrontadas 
em torno do projeto em questão, detêm argumen-
tos legítimos, respeitáveis e, sobretudo, 
essencialmente verdadeiros, quando observados 
a partir das diferentes funções (ou missões) que 
motivam suas existências (e atividades) e, em 
conseqüência, das diferentes orientações estra-
tégicas racionais que os sustentam.  

A Petrobras aborda o futuro dos seus empre-
endimentos a partir da perspectiva estratégica de 
suas responsabilidades de crescimento como 
empresa. As autoridades do governo do Rio de 
Janeiro representam a comunidade fluminense e, 
nessa perspectiva, detêm como função se ocupar 
com o bem-estar presente e futuro dos seus re-
presentados.  

Petrobras e Estado do Rio de Janeiro: um em-
bate surdo e cego, no vazio de políticas 
federais 

A Petrobras e o Estado do Rio de Janeiro são 
partes reais da realidade e da comunidade brasi-
leira mais ampla, representada por instância 
político-administrativa, hierarquicamente superior: 
o Governo federal. Institucional e politicamente, 
cabe à instância federal a responsabilidade por 
encaminhar o conceito e a implementação de di-
retrizes de políticas nacionais. Por definição, 
políticas nacionais objetivam harmonizar o com-
partilhamento de compromissos, econômica e 
socialmente desejáveis, de integração política  e 
de equidade social no país.  

Desde 1990, porém, todos os governos sedia-
dos em Brasília têm se “enredado” numa 
interminável e abrangente agenda de reformas 
econômicas e sociais, consideradas “estruturais”  
e, assim, vistas como condição prévia ao encami-
nhamento e definição de políticas nacionais. 
Desse modo, durante 13 longos anos de embates 
acerca do “eixo” e do “rumo” da agenda de refor-
mas, a definição de temas econômicos e sociais 
cruciais para balizar e disciplinar as decisões de 
agentes econômicos e de atores políticos indivi-
                                                      
1 PEREIRA de MELO (2001), « A Trajetória da Industrialização 
do Rio de Janeiro ». In FREIRE A., SARMENTO C. E. e DA 
MOTTA M.S., Um Estado em Questão: os 25 anos do Estado 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, FGV, pp. 210-247. 

dualmente considerados, aguardam na fila de es-
pera. 

O vazio da política federal no domínio da in-
serção energética das regiões no 
desenvolvimento do país não estrutura, nem situ-
a, o embate entabulado entre a Petrobras e o 
Estado do Rio de Janeiro, tornando-o surdo e ce-
go. Surdo porque, desde suas visões estratégicas 
individualizadas, as razões das partes são legíti-
mas e racionalmente defensáveis; e cego porque, 
na ausência de uma política energética nacional e 
de uma política regional de desenvolvimento do 
país, as razões das partes flutuam num espaço 
sem limite de regra, sem objetivo e sem rumo.  

No caso Petrobras versus Estado do Rio de 
Janeiro, as questões relevantes que precisam de 
respostas urgentes são: qual é a política de de-
senvolvimento da indústria brasileira de refino 
para os próximos 5 ou 10 anos? qual é o papel a 
ser destinado ao Rio de Janeiro no desenvolvi-
mento do parque brasileiro de refino nesse 
horizonte? Com certeza, essas respostas permiti-
riam balizar e disciplinar uma negociação 
produtiva, tendendo a harmonizar e fazer conver-
gir os interesses, inicialmente conflituosos, entre 
as partes em disputa.    

Rigorosamente porém, essas respostas ultra-
passam o interesse e a competência estrita da 
Petrobras e do Estado do Rio de Janeiro, pois li-
dam com os interesses e as competências das 
outras partes e de outros atores diferenciados, 
que integram o país e seu destino comum. E, vale 
reiterar,  a integração das partes para construir 
um destino comum desejável de país é função da 
política federal. 

É desde a perspectiva do destino comum de 
país que o pleito fluminense precisa ser ouvido e 
abordado. Após 30 anos da descoberta da pro-
víncia petrolífera de Campos, o Rio de Janeiro 
evolui econômica e socialmente numa trajetória, 
no mínimo, problemática; e duas décadas de con-
tínua e concentrada produção de petróleo têm 
mostrado pouca serventia no aproveitamento das 
amplas oportunidades e possibilidades de cons-
truir, em território fluminense, as atividades 
industriais e de serviços de alta qualidade que a 
indústria petrolífera concita.  

Hoje, a pesar da produção fluminense de pe-
tróleo se operar exclusivamente em off-shore 
profundo e ultra-profundo, uma atividade econô-
mica tecnologicamente de ponta, a economia 
fluminense tende a ser primário-exportadora, não 
sendo observados os desdobramentos produtivos 
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qualificados, que podem, a exemplo da bem su-
cedida experiência da Noruega, ser catalisados 
pela grande complexidade e a vasta pluralidade 
de tecnologias e serviços sofisticados que a in-
dústria petrolífera  emprega. 

É chegada a hora de definir, com visão de pa-
ís, quando e onde serão alocadas a novas 

refinarias. E essa hora está com o governo fede-
ral, cuja autoridade se alicerça no cometimento 
central de perseguir com tenacidade a conver-
gência dos interesses para rumar o destino do 
desenvolvimento brasileiro. 
1 Professora IE-UFRJ/Pesquisadora GEE 
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BNDES Desiste de Financiar Construção de 
Petroleiros 

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social) cancelou no dia 04 de 
fevereiro uma operação de financiamento de US$ 
406,3 milhões, aprovada em março de 2003, para 
a construção e a aquisição de quatro petroleiros 
encomendados pela Petrobras. O banco alegou 
como motivo para o cancelamento o fato do esta-
leiro Eisa - que construiria os navios - não ter 
apresentado garantias suficientes para a obten-
ção o empréstimo.  

Do valor total do financiamento, US$ 197,4 mi-
lhões seriam destinados ao Eisa para a 
montagem das unidades e os US$ 208,9 milhões 
restantes iriam para a Transpetro (subsidiária da 
Petrobras) comprar, posteriormente, os petrolei-
ros. Segundo o BNDES, toda a operação está 
cancelada, inclusive a parcela correspondente à 
Transpetro. O BNDES informou, porém, que po-
derá financiar a Transpetro na aquisição de novos 
petroleiros. 

A Transpetro poderá lançar até março licitação 
estimada em US$ 1,2 bilhão para contratar a 
construção de 22 petroleiros. A estatal vai decidir 
neste mês se a nova licitação envolverá apenas 
os quatro navios em questão ou os 22 que pre-
tende integrar em sua frota até 2010. 

O vice-presidente do estaleiro Eisa, Ronaldo 
Peryles, disse que foram dadas garantias sufici-
entes. "O problema é que o banco não as avaliou 
como satisfatórias." Na sua avaliação, o modelo 
de financiamento adotado pelo BNDES, segundo 
o qual o estaleiro assume o risco, também dificul-
tou a conclusão do empréstimo. 

Reservas da Petrobras Crescem 19,5% em 
2003 

Em 2003, as reservas de petróleo e gás natu-
ral da Petrobras no Brasil e no exterior totalizaram 
14,5 bilhões de barris de óleo equivalente. Esse 
volume representa um aumento de 19,5% em re-
lação a 2002. Internamente, as reservas de óleo e 
gás natural aumentaram 14,4%, de 11,01 bilhões 
para 12,6 bilhões de barris equivalentes. Já no 
exterior, a incorporação das reservas da Petro-
bras Energía S/A, (ex-Perez Companc) na 
Argentina, Bolívia, Peru, Equador e na Venezue-
la, e a atuação na Nigéria fizeram com que o 
volume de reservas provadas no exterior passas-

se de 1,1 bilhão de barris, em 2002, para 1,9 bi-
lhão em 2003, o que representou um aumento de 
cerca de 70%. Com esse resultado, a participa-
ção do exterior nas reservas totais da Petrobras 
aumentou 50%, passando de 10% em 2002 para 
15,1% em 2003. 

Petrobras Admite Parcela de Culpa por Alta da 
Energia no Nordeste 

De acordo com o gerente-geral da Área de 
Gás e Energia da Petrobras, Djalma Rodrigues, o 
episódio ocorrido no final do ano passado, no 
qual governo teve de acionar as usinas térmicas 
emergenciais, movidas a óleo combustível, pro-
vocando uma alta temporária nas tarifas de 
energia, se deu em parte por “uma falha no plane-
jamento da infra-estrutura para o transporte do 
gás”. 

Segundo Rodrigues, ao estudar a implantação 
de térmicas a gás no Nordeste, a Petrobras não 
levou em conta a possibilidade de que as usinas 
poderiam, um dia, operar em capacidade máxima. 
Por isso ela não se preocupou com a ampliação 
dos gasodutos da região. Ele lembrou que quan-
do as térmicas foram planejadas, a previsão era 
de que a sua utilização ficasse, no máximo, em 
60%, devido ao histórico de chuvas no Nordeste. 
Segundo o executivo, "o episódio serviu para a-
prendermos uma lição: não se pode confiar 
apenas nas estatísticas". 

Produção Interna da Petrobras se Mantém Pra-
ticamente Estável em 2003 

A produção da Petrobras no Brasil em 2003 
somou 1,791 milhão de barris de óleo equivalen-
te/dia, correspondendo a um aumento de 2,23% 
em relação ao ano anterior. Este baixo nível de 
crescimento se deu por conta da interrupção de 
duas plataformas, P-35 e P-33, durante cerca de 
três semanas cada uma. Com isso, a Petrobras 
deixou de produzir 190 mil barris de petróleo por 
dia no período.O volume de óleo extraído ficou 
abaixo da meta estabelecida pela empresa, que 
era de 1,59 milhão de barris/dia. Em fevereiro do 
ano passado, a produção da Petrobras atingia 1,6 
milhão de barris/dia. Esta performance não se 
manteve e a produção caiu para 1,54 milhão de 
barris/dia no final do ano. 

 

Fatos Marcantes
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Área de Gás e Energia da Petrobras Fecha o 
Ano com Prejuízo de R$ 1,259 Bilhão 

Apesar do lucro recorde de R$ 17,795 bilhões, 
registrado no último ano, a área de gás e energia 
fechou 2003 com prejuízo consolidado de R$ 
1,259 bilhão. Apenas três térmicas a óleo do pro-
grama emergencial que têm participação 
acionária da BR Distribuidora - Breitener, 
Brasympe e Termoelétrica Potiguar (Tep) – obti-
veram resultados positivos nesta área. Juntas, 
elas totalizaram um lucro de R$ 57,055 milhões. 

Segundo o gerente executivo de soluções e-
nergéticas da BR, Alexandre Penna, o lucro 
desses empreendimentos foi maior do que o valor 
investido nas usinas (R$ 31,624 milhões). Penna 
defende a realização desses investimentos argu-
mentando que as térmicas a óleo são 
complementares às usinas hidrelétricas e às tér-
micas a gás, já que, ao contrário das anteriores, 
elas efetivamente podem ser ligadas apenas 
quando necessário. 

No resultado consolidado, os lucros das térmi-
cas a óleo se tornam inexpressivos frente às 
perdas da área de gás e energia. De acordo com 
a área de relações com investidores da Petro-
bras, o prejuízo somente com térmicas a gás no 
ano passado somou R$ 1,368 bilhão. Isso sem 
contar as perdas de R$ 330 milhões com turbi-
nas, compradas mais caro e que tiveram que ser 
depreciadas devido à queda do preço. 

Segundo o diretor da área de gás e energia da 
Petrobras, Ildo Sauer: “[as térmicas mercantis 
controladas pela Enron (Eletrobolt), El Paso (Ma-
caé) e TermoCeará (da MPX)] (...) só teriam 
retorno se a energia fosse vendida por cerca de 
US$ 60 o megawatt/hora, mas os preços de con-
trato hoje são cerca de três vezes menores do 
que isso”. Somando-se as perdas provisionadas 
pela Petrobras para 2004 (R$ 1,415 bilhão), o re-
sultado no segmento nos dois anos é um prejuízo 
de R$ 2,132 bilhões. 

Impasse na Construção de Oleoduto Perma-
nece 

O projeto de construção de um oleoduto ligan-
do a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a São 
Paulo vem sendo alvo de críticas por parte de re-
presentantes do governo fluminense. Eles alegam 
que a sua construção contribuirá para o esvazia-
mento econômico do estado, beneficiando outras 

regiões do País e tirando do Rio de Janeiro a o-
portunidade de sediar a nova refinaria brasileira, 
que está em discussão na Petrobras. Atualmente 
o escoamento da produção ao estado de São 
Paulo é feito por meio de navios, uma solução 
muito mais onerosa, tanto econômica quanto am-
bientalmente. 

No final de 2003, o governo do Rio sancionou 
uma lei sujeitando à aprovação pela Assembléia 
Legislativa à construção de qualquer oleoduto no 
estado com diâmetro igual ou superior a 30 pole-
gadas. Isso pode inviabilizar o projeto da 
Petrobras, que tem investimento previsto de US$ 
1,6 bilhão na construção de 610 km de oleodutos, 
do Norte Fluminense até Guararema, em São 
Paulo. 

Se o impasse continuar até março, quando se 
encerra o prazo fixado pela Petrobras para o iní-
cio das obras, a estatal poderá desistir do projeto. 
O diretor da área de Serviços da Petrobras, Re-
nato Duque, no entanto, admitiu que "se a 
Petrobras em algum momento se julgar prejudi-
cada, poderá argüir de alguma maneira a 
inconstitucionalidade da decisão estadual". 

Prejuízo da Petrobras no Equador Totaliza R$ 
300 Milhões em 2003 

De acordo com dados do balanço da Petro-
bras de 2003, as operações da Petrobras Energía 
(ex-Perez Companc) no Equador fecharam o ano 
com um rombo de quase R$ 300 milhões. Boa 
parte deste prejuízo foi provocada pela pouca uti-
lização de um oleoduto - pelo qual a empresa 
paga pela capacidade, mesmo se não usar. O 
problema enfrentado pela Petrobras Energía no 
Equador pode ser comparado ao que a estatal 
brasileira vem passando há alguns anos no caso 
do Gasoduto Bolívia-Brasil. 

O fato do governo deste país vir alterando uni-
lateralmente alguns dos seus contratos no setor 
de petróleo pode gerar problemas futuros a Pe-
trobras. De acordo com o diretor financeiro da 
estatal, Sérgio Gabrielli, a provisão de R$ 293 mi-
lhões não reflete problemas regulatórios no país. 
Mas é fato que companhias estrangeiras com o-
perações no Equador estão preocupadas com o 
cenário político local e com mudanças na regula-
mentação do setor. 
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Gráfico 1 

 
 

Fonte: EIA 

 
Gráfico 2 

 
Fonte: ANP 
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Gráfico 3 

 
Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

 
Fonte: Brasil Energia 


