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Apresentação
 O Editorial do Mês atenta para os desafios do 
MME frente às recentes mudanças e para a 
necessidade de maior integração na condução das 
políticas relativas ao gás natural e energia elétrica.  

 No primeiro artigo do mês, Paulo Fernandes 
Montano discute o uso de contratos derivativos 
para o setor elétrico brasileiro, enfatizando a 
singularidade do setor e os principais entraves à 
implementação de tais contratos.  

  

No segundo artigo, Edmar de Almeida e 
Mariana Iootty discutem pontos relevantes na 
definição do novo marco institucional do setor 
gasífero.  

No ensaio do mês, Helder Queiroz e Camila 
Fernandes apresentam projeções para as 
arrecadações dos Royalties e Participações 
Especiais, em 2005 e 2006. 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos 
artigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 



 

Boletim Infopetro Maio/Junho 2005 
 

2

 

A atual crise política resultou numa nova reforma 
ministerial. As alterações promovidas no Executivo 
afetaram diretamente o Ministério de Minas e 
Energia, devido a nomeação da Ministra Dilma 
Roussef para a pasta da Casa Civil e a entrada do 
ex-Presidente da Eletronorte e Eletrobrás, Silas 
Rondeau, para o comando do MME. Esta mudança 
será certamente acompanhada por novas 
nomeações no âmbito das principais empresas 
estatais, em particular, na Eletrobrás e Petrobras. 

Em tese, o governo do PT cede espaço para o 
PMDB na condução dos assuntos do setor de 
energia. Porém, o espaço para alterações 
substanciais na agenda é reduzido; ademais, o 
Ministro Silas Rondeau tem demonstrado estar 
afinado com a linha mestra dos últimos anos do 
MME. 

O fato do espaço de agenda ser bastante 
limitado, sobretudo se lembrarmos que cerca de 
dois terços do mandato presidencial já foram 
cumpridos, importa destacar que uma questão 
crítica permanece ainda sem solução definitiva e 
demanda do governo um esforço significativo 
visando o cumprimento do objetivo central do 
governo: a garantia da segurança do 
abastecimento. Por sua vez, este objetivo se traduz 
no estabelecimento das condições institucionais que 
assegurem os investimentos públicos e privados 
para a expansão setorial. 

A administração da Ministra Dilma Roussef ficará 
marcada pela tentativa de reordenamento das 
relações contratuais e comerciais do setor elétrico. 
Esta não era uma tarefa trivial; basta recordarmos 
as diferentes idas e vindas nas reformas 
experimentadas desde 1995, as quais não 
asseguraram os objetivos então delineados: 
aumento dos investimentos privados; redução de 
tarifas; criação de um mercado competitivo; e, 
melhoria da qualidade do serviço. Não cabe aqui 
esmiuçar as razões das dificuldades e os problemas 
encontrados para desatar os nós do desenho 
institucional e político que redundaram no 
racionamento de eletricidade de 2001-2002. Cabe 
tão somente atestar o grau de dificuldade da missão 
de reformar um setor elétrico híbrido com um 
grande número de empresas, com diferentes graus 
de integração vertical de suas atividades, e 

comportando tanto capital privado quanto estatal 
federal e  estadual.  

Tal tarefa requeria um esforço desmesurado de 
negociação entre os agentes, e este aspecto 
acabou se constituindo no traço marcante da 
reforma elétrica. Não obstante as imperfeições 
remanescentes e o fato de que a tarefa só será 
completada após a estruturação dos leilões de 
energia nova, o novo modelo é um resultado de 
sucessivas rodadas de ajustes e de incorporação de 
sugestões dos agentes, conferindo maior 
estabilidade para os ambientes contratuais.  

Este “esforço concentrado” no encaminhamento 
das questões do setor elétrico acabou deixando 
para um plano secundário alguns temas que 
merecem atenção permanente. A necessidade de 
integração conjunta dos problemas de expansão da 
indústria elétrica com os desafios de 
desenvolvimento do mercado de gás ainda 
representa um importante obstáculo. 

Nestas circunstâncias, o governo tardou a 
perceber a premência da definição de um marco 
legal para a indústria do gás e foi, de certa forma, 
precedido pela iniciativa do Legislativo nesta 
matéria através do projeto proposto pelo Senador 
Rodolfo Tourinho. Desta forma, as incontornáveis 
negociações que ocorrerão em torno do tema 
estarão fortemente condicionadas à restrição tempo, 
devido à carregada pauta do Congresso num 
momento cada vez mais próximo das eleições 
presidenciais. 

Não obstante a criação e o início das atividades 
da Empresa de Pesquisa Energética, talvez o tempo 
jogue mais uma vez contra a construção das bases 
de uma política energética consistente, sobretudo 
se lembrarmos que, nos próximos meses, diferentes 
cargos importantes nas principais empresas estatais 
de energia e no próprio MME receberão novos 
titulares. 

Estes problemas restringem sobremaneira a 
utilização de instrumentos de política energética 
(preços, aspectos tributários, regimes de incentivos, 
entre outros), dificultando a formação de uma visão 
integrada e consistente das questões cruciais do 
setor energético brasileiro. Mais precisamente, o 
obstáculo inerente à missão do novo titular da pasta 
de Minas e Energia reside na falta de uma política 
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energética de facto, que reduza os efeitos da 
adoção de uma política fragmentada e focada 
apenas em cada um dos sub-setores de energia, 
obstando a consecução dos objetivos de segurança 
de abastecimento e de ampliação dos investimentos 
setoriais.  

Caminhar na direção da pavimentação das 
bases da política energética nacional já permitiria 
atenuar os riscos de que a oferta de energia se 
torne, a médio prazo, um gargalo ao crescimento 
econômico. Neste sentido, um esforço para a 
consolidação da EPE, a aprovação da lei das 

agências, juntamente com o apoio às atividades 
destas instituições e a criação de mecanismos de 
financiamento que viabilizem os investimentos 
públicos e privados no setor de energia, já seriam 
enormes passos para garantir a continuidade dos 
esforços voltados à criação de uma política 
energética e de um ambiente mais favorável para os 
investimentos setoriais. 

 

Conselho Editorial 
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Paulo Fernandes Montano¹ 

Este artigo trata dos riscos inerentes à 
indústria de energia elétrica e da possibilidade de 
se desenvolver um mercado de derivativos para 
mitigar tais riscos. Para isso, são levantadas as 
características específicas, e bastante peculiares, 
da eletricidade como fonte de energia e como 
mercadoria, assim como a dinâmica do seu 
mercado à vista. Além disso, são analisados os 
diversos tipos de risco e sua influência na 
economia, bem como os seus respectivos 
mecanismos de proteção. 

Os diversos tipos de risco enfrentados pelas 
empresas, no decorrer do seu exercício 
econômico, podem ser classificados como: 
político; operacional; de liquidez; de crédito; e de 
mercado. Dentro deste último se encontra o risco 
de preço, que é gerado pela oscilação do preço 
das mercadorias. Dentre os mecanismos de 
gestão de risco de mercado, o uso de contratos 
derivativos tem se mostrado como sendo o mais 
eficaz. 

A indústria de energia elétrica é, a exemplo 
das demais indústrias de energia, fortemente 
intensiva em capital. Os investimentos feitos na 
construção ou na expansão de suas plantas, além 
de serem bastante expressivos, apresentam um 
longo período de maturação. O montante 
investido numa usina elétrica pode variar de 200 
milhões a mais de 1 bilhão de dólares, enquanto 
a sua construção pode levar de 2 até 7 anos para 
ser finalizada. Devido ao enorme volume e ao 
longo tempo de maturação dos investimentos, o 
potencial de variação dos resultados futuros gera 
uma grande preocupação quanto à viabilidade 
econômico-financeira de um projeto nessa 
indústria. 

A variação no fluxo de caixa de uma empresa 
é causada principalmente por oscilações nos 
preços de seus insumos, de seus produtos ou de 
ambos. A movimentação dos preços da 
eletricidade, portanto, pode exercer forte 
influência nos casos em que esta fonte de energia 
desempenha os papéis de insumo utilizado por 
um consumidor, de produto vendido por uma 

empresa fornecedora, ou de ambas, no caso de 
empresas cujo negócio pode ser a transmissão 
ou a distribuição de eletricidade. 

A existência de risco de preço associado à 
eletricidade pode ser cogitada, somente, num 
ambiente onde os preços são definidos pela livre 
ação das forças de mercado. O processo de 
liberalização do mercado de eletricidade marca a 
passagem de uma situação na qual o governo 
determina os preços a serem cobrados, para 
outra onde os preços variam livremente; isto 
trouxe impulso decisivo ao uso de mecanismos 
que possibilitem a gestão desse risco. 

Os contratos derivativos vêm sendo usados 
em diversas indústrias, para esse fim, com 
bastante eficácia. O conjunto de setores da 
economia no qual ocorre a sua utilização como 
instrumento de gestão de risco de mercado 
contempla desde os mercados agrícolas até os 
de outras fontes de energia como o petróleo. 
Estes contratos são instrumentos financeiros cujo 
valor está sujeito à variação nos preços dos seus 
respectivos ativos objetos. Eles proporcionam ao 
seu portador o direito de negociar o ativo, e não o 
de possuí-lo. Os derivativos mais negociados são: 
contrato a termo, contrato futuro, opções e swaps. 

O sucesso já observado e comprovado desse 
instrumento o qualifica potencialmente para ser 
utilizado também na indústria de eletricidade. 
Contudo, neste caso, devem ser levadas em 
consideração algumas peculiaridades que fazem 
com que esta fonte de energia se destaque das 
demais. 

Ao mesmo tempo em que a eletricidade tem a 
qualidade de poder ser transformada facilmente 
em outras formas de energia, com maior limpeza 
e eficiência, ela apresenta uma grande dificuldade 
em ser estocada. Outra característica muito 
importante é o fato de que a geração e o uso da 
energia elétrica ocorrem simultaneamente e na 
mesma intensidade, o que influencia diretamente 
a forma como ela é negociada e comercializada, 
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além de provocar uma forte interdependência 
entre os participantes do mercado. 

A volatilidade do preço, a principal causadora 
do risco de mercado, se apresenta com muito 
maior intensidade na indústria de eletricidade do 
que em qualquer outra commodity ou ativo. Isso 
se dá também devido às suas especificidades.  

Primeiramente, a interdependência entre os 
participantes do mercado à vista gera uma grande 
incerteza quanto o seu perfeito funcionamento. 
Este sentimento é potencializado pela negociação 
virtual da eletricidade, que se dá com a diferença 
temporal entre o momento da compra e o 
momento da entrega do produto, efetivada 
apenas no instante da sua utilização.  

Em segundo lugar, sua demanda é fortemente 
influenciada por transformações climáticas, além 
de ser bastante inelástica em relação ao preço. 
Isto ocorre porque a eletricidade, diferentemente 
de outras fontes de energia - como o gás natural, 
derivados de petróleo, carvão, entre outros - não 
pode ser substituída por outra no momento de 
uma forte alta no seu preço. Além de 
insubstituível, ela também é praticamente 
indispensável, já que não se pode deixar de 
consumi-la devido a um encarecimento.  

Por último, sua situação se torna ainda mais 
delicada com o fato de praticamente não poder 
ser estocada, o que implica na construção de 
capacidade instalada de geração e transporte 
com um nível de ociosidade significativo, para 
poder prover os grandes movimentos de cargas, 
entre regiões e períodos de tempo, necessários 
ao seu eficiente funcionamento.  

Já foram feitas experiências com derivativos 
nos EUA e em diversas partes do mundo, como 
instrumento de gestão de risco na indústria de 
eletricidade. Os contratos mais negociados, que 
têm a energia elétrica como ativo objeto, seguem 
o modelo utilizado nas outras indústrias: contrato 
a termo, contrato futuro, opções, swaps e spark 
spreads. Além desses, existem também alguns 

contratos como: emissions trading, weather 
hedges e contratos de seguro, que, apesar de 
não terem como seu ativo objeto a eletricidade, 
podem ser usados na gestão de risco dessa 
indústria. 

Apesar da ocorrência de um relativo sucesso 
por parte de algumas experiências com estes 
contratos, ainda existem fortes barreiras a serem 
superadas no caminho do desenvolvimento do 
mercado de derivativos de eletricidade. Para que 
isso ocorra é preciso que o mercado à vista da 
commodity apresente um bom funcionamento. 
Além das peculiaridades observadas na energia 
elétrica, que a torna uma mercadoria muito 
particular, algumas dificuldades fundamentais são 
causadas por problemas estruturais do mercado 
spot e pela falta de transparência do preço 
negociado este mercado. 

Em suma, os contratos derivativos apresentam 
um grande potencial de eficácia como 
instrumento de gestão de risco na indústria de 
energia elétrica; entretanto, a sua utilização ainda 
enfrenta algumas grandes dificuldades. Os 
contratos melhorarão na medida em que 
ocorrerem certas adaptações às características 
especiais da eletricidade. Além disso, é 
fundamental que o mercado à vista se aproxime 
de uma situação de competitividade, na qual as 
taxas de transmissão deixem de ser definidas 
arbitrariamente e os preços sejam negociados e 
informados com transparência. Sem esta última 
aproximação, as dificuldades no uso de contratos 
derivativos como instrumento de gestão de risco 
na indústria de energia elétrica, se tornam 
bastante significativas.  

¹ Ex-bolsista ANP/IE-UFRJ 
* Este artigo se baseia na monografia intitulada “O Uso de 
Contratos Derivativos como Instrumento de Gestão de Risco 
na Indústria de Energia Elétrica”, sob orientação do Prof. 
Ronaldo Bicalho, apresentada em 2004 no IE-UFRJ. 
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Edmar de Almeida¹ 
Mariana Iootty²

Em 2004, os agentes do mercado de gás 
natural descobrem, atônitos, uma mudança 
radical no panorama setorial. Desde 1998, 
quando o Gasoduto Bolívia Brasil foi inaugurado, 
a situação do mercado era de excesso de oferta. 
O grande problema das distribuidoras e da 
Petrobras era como acelerar o desenvolvimento 
do mercado para cumprir os compromissos 
contratuais de compra de gás natural, assumidos 
com a Bolívia. A partir de 2004, 
progressivamente, a segurança de abastecimento 
passa a ocupar a agenda de discussões. Os 
agentes descobrem ser real o risco da oferta não 
acompanhar a demanda. 

Não estamos falando aqui do risco de 
desabastecimento em função da crise política na 
Bolívia. Esta crise apenas agravou uma 
constatação que já havia sido feita pelo mercado 
e governo. Mesmo contando com os contratos 
atuais de importação de gás boliviano, existe um 
risco de que a oferta não acompanhe a demanda 
de gás. Este já é um problema no Nordeste, e 
pode vir a ser, em médio prazo, um problema no 
Sul e Sudeste.  

Esta constatação nos leva a indagar sobre as 
razões para tal mudança no mercado de gás. Se 
levarmos em conta que, em função do seu papel 
dominante neste mercado, a Petrobras é o agente 
responsável por este abastecimento, poderíamos 
concluir de forma apressada que houve uma falha 
de planejamento de oferta por parte da Petrobras. 
Entretanto, tendo em vista a capacidade de 
investimento da Petrobras, não é razoável 
considerar que a empresa tenha dificuldades para 
realizar os investimentos necessários para 
garantir a demanda futura. É muito mais plausível 
pensar que o suposto erro de planejamento esteja 
associado a uma dificuldade de prever a 
demanda futura de gás. Aliás, se compararmos o 
planejamento estratégico da Petrobras de 2000 e 
de 2003 fica claro este ponto. Em 2000 a 
empresa previa uma demanda de gás de 70 
milhões de m³/dia para 2005. Em março de 2005, 
a  demanda efetiva era de apenas 39 milhões de 
m³/dia. O principal erro de previsão foi no setor de 

geração termelétrica. Enquanto em 2000 a 
Petrobras previa uma demanda deste segmento 
de 35 milhões de m3/dia para 2005, em 2003, a 
empresa reduziu a previsão de demanda do 
mesmo segmento para 17 milhões de m3/dia em 
2007. 

Cabe perguntar então, qual a razão de tanta 
dificuldade de previsão da demanda de gás para 
a geração termelétrica? A nosso ver, esta 
dificuldade está associada ao papel que se deu 
às termelétricas no planejamento do setor 
elétrico; ou seja, o papel de complementar a 
geração hidrelétrica. Se as termelétricas 
funcionam apenas nos períodos de baixa 
hidraulicidade, o risco hidrológico passa a ser, em 
parte, assumido pelo setor de gás natural. 
Adicionalmente, a demanda futura de gás pelo 
setor de geração termelétrica depende do 
sucesso dos investimentos no setor hidráulico. A 
dificuldade do setor em estimar e assumir este 
risco levou os agentes a superestimarem a 
demanda de gás no período pré-racionamento 
(2001) e a subestimarem a demanda, logo após o 
racionamento. Hoje, constata-se que, nas atuais 
taxas de crescimento da demanda de 
eletricidade, e na ausência de investimentos em 
grandes projetos hidrelétricos, o despacho das 
termelétricas e a demanda de gás natural 
deverão aumentar de forma acelerada a partir de 
2008.  

As constatações acima deixam claro que as 
regras do mercado de geração termelétrica não 
permitem um planejamento adequado da cadeia 
de gás natural. Vale lembrar que a disponibilidade 
de gás para as térmicas requer investimentos de 
longo-prazo de maturação nos segmentos de 
upstream e transporte.  

A constatação da escassez de gás em função 
do provável aumento do despacho das  térmicas 
tem gerado uma nuvem de incerteza para os 
outros segmentos de demanda de gás natural. A 
recente declaração do Ministério de Minas e 
Energia, sobre a necessidade de “desincentivar”  
o segmento de GNV para veículos leves é um 
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exemplo.  As dúvidas quanto à segurança de 
abastecimento representam um obstáculo 
significativo aos esforços comerciais visando a 
expansão da demanda  de gás natural.  

Tendo em vista a situação atual do mercado 
de gás, cabe perguntar como o governo pode 
contribuir para reduzir o nível de incertezas no 
setor.  Primeiramente, vale ressaltar que é 
preciso que se tenha mais clareza quanto a 
demanda futura de gás por parte do setor elétrico. 
Para isto, uma discussão sobre os atuais critérios 
de gestão dos reservatórios de gás pode 
contribuir para o debate. Pode-se discutir se não 
seria válido aumentar o nível de despacho das 
térmicas em períodos de hidraulicidade normal, 
reduzindo-se o risco de depleção dos 
reservatórios em períodos secos. Ou seja, trata-
se de discutir se não existe uma maneira de 
diminuir a variação da demanda de gás pelo setor 
de geração termelétrica.  

Adicionalmente, esforços na busca de 
mecanismos de flexibilidade contratual, por 
exemplo, através do desenvolvimento de um 
mercado secundário para o gás natural, pode 
contribuir para mitigar os riscos de mercado para 
o setor de gás. Apesar das dificuldades 
associadas à introdução de mecanismos de 
flexibilidade contratual no atual estágio de 
desenvolvimento da indústria de gás brasileira, 
existem oportunidades que devem ser 
exploradas. A intenção do atual governo de 
apresentar um novo marco regulatório para o 
setor representa uma oportunidade importante 
para se considerar a questão da flexibilidade 
contratual.   

O novo marco regulatório será importante, não 
apenas para dar maior previsibilidade à demanda, 
mas também para melhorar a previsibilidade da 
oferta. Neste sentido, o novo marco regulatório 
será uma oportunidade para se definir qual será o 

papel dos investimentos privados na oferta de gás 
natural no país. Ao realizar licitações de blocos 
para exploração de gás, pressupõe-se que não 
apenas a Petrobras, mas também empresas 
privadas venham a ofertar gás natural no país. 
Entretanto, não está claro como estas empresas 
poderão atuar neste mercado. Para reduzir o 
nível de risco visando contar com o investimento 
privado para reforçar o potencial de oferta, o 
governo precisa definir claramente se haverá 
algum espaço para competição no setor. Caso 
negativo, é importante que pontos que poderiam 
configurar riscos sejam objeto de regulação, tais 
como o preço do gás natural e  as condições 
isonômicas para contratação de gás por parte das 
distribuidoras e termelétricas.  

Finalmente, é importante o posicionamento 
claro sobre questões que extrapolam o marco 
legal. Questões relativas à política energética 
devem ser abordadas e definidas. Um exemplo 
importante é a posição do governo quanto ao 
papel da integração gasífera na região do Cone 
Sul. Os governos têm um papel central nas 
negociações políticas em torno do comércio de 
gás. Portanto, cabe ao governo explicitar 
claramente sua estratégia. Os acordos para 
importação de gás da Bolívia, da Argentina e, 
agora, do Peru  são importantes para garantir a 
segurança do abastecimento nacional; entretanto, 
muitas vezes eles envolvem questões e 
interesses que extrapolam o setor de gás natural. 
Assim, é importante considerar que o governo 
tem um papel central no cenário de oferta de gás 
importado e pode, portanto, contribuir para reduzir 
as incertezas relativas a este panorama. 

 

¹ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
² Pesquisadora Associada GEE 
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Helder Queiroz Pinto Junior1 
Camila Fernandes2 

A indústria de petróleo tem contribuído 
significativamente para o incremento da 
arrecadação de tributos no Brasil. Nos dois 
últimos anos, em particular, o aumento dos 
preços internacionais do petróleo tem favorecido 
o aumento de pagamento de royalties e 
participações especiaisi.  

Desde a flexibilização do monopólio, a 
arrecadação destes tributos vem aumentando 
gradativamente, impactando positivamente a 
receita orçamentária da União, dos estados e dos 
municípios beneficiados.  

Neste artigo, será feita uma breve análise, 
para o período de 1998 a 2004, da evolução da 
arrecadação dos royalties e da participação 
especial; e, a partir dessa análise, serão traçadas 
algumas estimativas para a arrecadação dessas 
participações governamentais em 2005 e 2006. 

O gráfico a seguir apresenta a evolução da 
arrecadação anual dos royalties e da participação 
especial no Brasil, desde 1998 até 2004. 

A partir do Gráfico 1 é possível observar um 
significativo incremento no montante arrecadado 
de royalties. Esse aumento foi devido a alguns 
fatores como: o aumento da alíquota básica dos 
royalties, que passou de 5% para 10% em agosto 
de 1998; o movimento ascendente dos preços do 
petróleo no mercado internacional; os impactos 
da taxa de câmbio; e o aumento do volume de 
produção de petróleo no intervalo de tempo 
considerado. Para se ter uma idéia, em 2000, o 
montante arrecadado de royalties foi de R$ 1,57 
bilhões; em 2004, essa arrecadação foi de R$ 
5,63 bilhões, denotando, assim, um aumento de 
259%. No mesmo período, o preço médio anual 
do petróleo tipo Brent passou de US$ 28,66 para 
US$ 38,26 o barril, enquanto o dólar médio subiu 
de R$ 1,83 para R$ 2,93. Além disso, a produção 
de petróleo em 2004 em relação a 2000, 
aumentou em 20%. 

 

 Gráfico 1 – Evolução da Arrecadação da Participação Especial e dos Royalties 
(em R$ correntes)
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Neste mesmo período, a arrecadação da 
participação especial também apresentou 
significativo incremento, passando de R$ 1,34 
bilhões em 2000 para R$ 5,65 bilhões em 2004. 
Assim como no caso dos royalties, esse aumento 
se deveu ao movimento ascensional dos preços 
do petróleo, aos impactos da taxa de câmbio e ao 
aumento do volume de produção, além da 
entrada de novos campos sob incidência das 
participações especiais. 

O Gráfico 2 apresenta a evolução anual dos 
royalties nos três principais estados beneficiários. 

É possível observar o aumento do volume 
arrecadado dos royalties ao longo tempo, 
principalmente no estado do Rio de Janeiro, cuja 
participação média na arrecadação total dos 
estadosii foi de 61%. Se somarmos o total 
arrecadado pelo Rio de Janeiro às arrecadações 
dos outros dois principais estados beneficiados, 
Rio Grande do Norte e Bahia, a participação sobe 
para 82% do total. No caso das participações 
especiais, os três principais estados beneficiados 
são Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do 

Norte. Do total distribuído entre as unidades da 
Federaçãoiii, a participação média desses três 
estados corresponde a 99% da arrecadação total; 
se considerarmos somente a arrecadação do Rio 
de Janeiro, a participação sobre o total é de 98%. 
Essa situação privilegiada desfrutada pelo estado 
do Rio de Janeiro reflete a importância dos 
campos da plataforma continental da Bacia de 
Campos, que concentram a maior parte da 
produção brasileira de petróleo. 

Tendo em vista o papel do estado do Rio de 
Janeiro na produção petrolífera nacional, é 
razoável admitir que os municípios fluminenses 
sejam os grandes beneficiários dos repasses de 
royalties e participações especiais. Dentre os 10 
municípios brasileiros mais beneficiados por estes 
tributos, 8 se situam na Zona de Produção 
Principal da Bacia de Campos, sendo eles: 
Campos dos Goytacazes; Rio das Ostras; Macaé; 
Cabo Frio; Quissamã; São João da Barra; 
Casimiro de Abreu; e Armação de Búzios. 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Evolução da Arrecadação Anual de Royalties nos Três Principais 
Estados Beneficiários (em R$ correntes)
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O expressivo crescimento dos montantes de 
royalties e participações especiais vem 
promovendo uma melhoria significativa no 
orçamento do Estado do Rio de Janeiro e de uma 
parcela significativa dos municípios fluminenses. 
Além dos municípios fluminenses, em termos de 
arrecadação de royalties, merecem destaque dois 
municípios não pertencentes à Zona de Produção 
Principal da Bacia de Campos, mas que se 
encontram entre os dez mais beneficiados do 
país: Coari (Amazonas) e São Sebastião (São 
Paulo), cujas arrecadações superaram os 
royalties arrecadados por Carapebus, município 
confrontante da Bacia de Campos. Em termos do 
volume participações especiais, se destacam os 
municípios de Coari e Mossoró (Rio Grande do 
Norte) entre os dez maiores beneficiários dessas 
participações governamentais. 

Apesar do crescimento do volume de royalties 
e participações especiais repassados pelo 
Tesouro Nacional, é fundamental que haja uma 
preocupação por parte desses municípios em 
garantir receitas próprias, independentes dos 
recursos provenientes das participações 
governamentais, através da implementação de 
políticas para o desenvolvimento sustentável, 
investindo parte desses recursos em educação, 
infra-estrutura e desenvolvimento tecnológico. 

Dada a importância destes recursos, 
apresentamos abaixo algumas estimativas acerca 
da arrecadação dessas participações 
governamentais no Brasil nos anos de 2005 e 
2006. 

A partir do exame do comportamento dos 
preços do petróleo e da evolução da taxa de 
câmbio, é possível traçar alguns cenários de 

arrecadação de royalties do petróleo. Com base 
nesses cenários, é possível elaborar também 
alguns cenários de arrecadação de participação 
especial, assumindo que a participação especial 
corresponda a uma proporção constante dos 
royalties. No entanto, para traçar essas 
estimativas, são necessárias algumas premissas: 

a) volume de produção mensal de petróleo no 
mesmo nível da média mensal obtida de janeiro a 
março de 2005 - cerca de 7,20 milhões de m³; 

b) um intervalo de preços do barril de petróleo 
tipo Brent que varia de US$ 45 a US$ 55; e, 

c) dois patamares para a taxa de câmbio 
média anual - R$/US$ 2,50 e 2,55; 

d) foi assumido, baseado na observação dos 
anos anteriores, que o montante arrecadado com 
a participação especial guarda uma razão estável 
com relação à arrecadação dos royalties – 
(1,06)iv.  

Além disso, para o cálculo das estimativas 
para o ano de 2006, foram utilizados novos 
patamares para a taxa de câmbio (R$/US$ 2,70 e 
2,90) e um volume de produção mensal médio de 
7,38 milhões de m³, correspondente à média de 
2004, multiplicada pela taxa de crescimento da 
produção de jan/05 em relação a jan/04. Para a 
cotação do petróleo Brent foram utilizados os 
mesmos parâmetros. 

 A Tabela 1 resume os resultados dessas 
estimativas. 
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Tabela 1- Estimativas de Arrecadação Anual de Royalties e Participação Especial  
no Brasil em 2005 e em 2006 (valores em R$ milhões) 

  Taxa de Câmbio Média Anual R$/US$ 

  2005 2006 
  Royalties PE Royalties PE 

P. Brent  
(US$/barril) 2,50 2,55 2,50 2,55 2,70 2,90 2,70 2,90 

45 5.632 5.745 5.970 6.089 6.231 6.693 6.605 7.094 
46 5.765 5.880 6.110 6.233 6.378 6.850 6.761 7.261 
47 5.897 6.015 6.251 6.376 6.525 7.008 6.916 7.428 
48 6.030 6.150 6.391 6.519 6.671 7.165 7.071 7.595 
49 6.162 6.285 6.532 6.663 6.818 7.323 7.227 7.762 
50 6.295 6.421 6.672 6.806 6.964 7.480 7.382 7.929 
51 6.427 6.556 6.813 6.949 7.111 7.638 7.538 8.096 
52 6.560 6.691 6.953 7.092 7.258 7.795 7.693 8.263 
53 6.692 6.826 7.094 7.236 7.404 7.953 7.848 8.430 
54 6.825 6.961 7.234 7.379 7.551 8.110 8.004 8.597 

55 6.957 7.096 7.375 7.522 7.697 8.268 8.159 8.764 

          Fonte: Elaboração própria 

 

 

Considerando os resultados obtidos, temos 
que a arrecadação dos royalties em 2005 pode 
variar entre os valores extremos de R$ 5,63 
bilhões (ao câmbio de R$/US$ 2,50 e preço do 
barril tipo Brent cotado em US$ 45) e R$ 7,1 
bilhões (ao câmbio de R$/US$ 2,55 e preço do 
barril tipo Brent cotado em US$ 55). Já o montante 
arrecadado via participação especial pode oscilar 
entre R$ 5,97 bilhões e R$ 7,5 bilhões. Se 
assumirmos as médias mensais da taxa de 
câmbio e do preço do barril de petróleo de janeiro 
a maio de 2005 (respectivamente, R$/US$ 2,60 e 
US$ 48) como os valores de referência para as 
respectivas variáveis em 2005, a arrecadação de 
royalties neste ano ficaria bem próxima de R$ 6 
bilhões (estimativa correspondente à taxa de 
câmbio média anual R$/US$ 2,55 e o preço médio 
do barril de petróleo igual a US$ 48), o que 
corresponderia a um valor 9% maior do que o 
arrecadado em 2004; enquanto que a arrecadação 
da participação especial seria em torno de R$ 6,52 
bilhões, ou seja, 15% a mais do que o arrecadado 
em 2004. 

Ainda segundo essas estimativas, a 
arrecadação dos royalties em 2006 poderá oscilar 
entre R$ 6,23 bilhões (ao câmbio de R$/US$ 2,70 
e preço do barril tipo Brent cotado em US$ 45) e 
R$ 8,27 bilhões (ao câmbio de R$/US$ 2,90 e 
preço do barril tipo Brent cotado em US$ 55), 
enquanto que as participações especiais ficarão 
entre R$ 6,61 bilhões e R$ 8,76 bilhões. Cabe 
notar que, no cenário menos otimista, o montante 

arrecadado dos royalties será 11% maior ao 
arrecadado em 2004 e a arrecadação das 
participações especiais será 17% maior à 
arrecadação de 2004. 

Vale ressaltar ainda que, sendo o petróleo um 
recurso natural não renovável, sua exploração 
hoje significa uma renúncia imposta às gerações 
futuras para a utilização desta riqueza. As 
referidas participações governamentais devem 
servir, portanto, como instrumento de 
ressarcimento às próximas gerações.  

É importante frisar que uma elevação tão 
significativa no fluxo de receitas proveniente das 
atividades do petróleo exige dos gestores 
estaduais e municipais uma boa administração de 
seus respectivos orçamentos. As receitas oriundas 
do petróleo, especialmente em momentos de alta 
de preços, podem garantir o estabelecimento de 
fluxos de receitas sustentáveis a estados e 
municípios. Porém, carece recordar que tal 
situação irá vigorar tão somente durante o período 
finito de utilização dos recursos petrolíferos. Esta 
fase se constitui num momento excepcionalmente 
favorável para que tais regiões possam melhorar 
seu IDH, galgando degraus mais altos de 
desenvolvimento econômico e social. 
 

¹ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
² Assistente de Pesquisa GEE 
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i Os royalties do petróleo são compensações financeiras 
pagas pelos concessionários das atividades de exploração e 
produção de petróleo aos estados e municípios brasileiros, ao 
Comando da Marinha e ao Ministério da Ciência e Tecnologia; 
a participação especial é a compensação financeira 
extraordinária devida pelos concessionários de exploração e 
produção de petróleo, nos casos de grande volume de 
produção ou de grande rentabilidade, e é paga com relação a 
cada campo de uma dada área de concessão, a partir do 
trimestre em que ocorrer a data de início da respectiva 
produção. 

ii Atualmente, 17 estados são beneficiários dos royalties do 
petróleo: Amazonas, Pará, Amapá, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  
iii Os estados beneficiários da participação especial são: 
Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro. 
iv Razão entre a arrecadação da participação especial e a 
arrecadação dos royalties (PE/royalties).  
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Petrobras Deverá Ampliar Atuação na Líbia 

De acordo com o diretor da área internacional 
da Petrobras, Nestor Cerveró, a empresa deverá 
participar da rodada de licitações que o governo 
líbio promoverá em setembro, com o objetivo de 
conceder novas áreas para exploração e 
produção de óleo no mar. Segundo o executivo, a 
estatal vai aumentar sua previsão de investir US$ 
7,5 bilhões no exterior, entre 2004 e 2010.  

Em janeiro deste ano a estatal já havia obtido 
direito de exploração sobre uma área no mar 
Mediterrâneo, em consórcio com a empresa Oil 
Search. A fase de perfuração nessa área deverá 
começar no próximo ano. "Queremos aumentar a 
participação na Líbia, que tem um potencial 
enorme", disse Cerveró. Segundo ele, o país já 
produziu três milhões de barris de óleo por dia, 
em campos terrestres, e agora produz apenas 1,5 
milhão de barris/dia. 

Para Cerveró, não há motivo para não investir 
em petróleo na Líbia, na Bolívia ou em qualquer 
parte do mundo por temor de problemas políticos. 
Segundo ele, não é o caso de se buscar algum 
tipo de seguro de risco político porque isso não é 
prática no mercado de petróleo e gás em nenhum 
lugar do mundo. "Ninguém faz isso no mundo", 
disse. 

Comgás e Petrobras Disputam Mercado 
Paulista 

A Petrobras e a Comgás travam uma disputa 
pelo fornecimento de gás a dois grandes 
consumidores: Petroquímica União (PQU) e 
White Martins. A Petrobras acertou recentemente 
acordos de venda diretamente à PQU e ao 
consórcio Gemini, formado pela White Martins 
(60%) e pela Gaspetro (40%), companhia 
subsidiária da Petrobras. Como o consórcio 
Gemini e a PQU estão localizados na área de 
concessão da Comgás, a distribuidora paulista se 
sente lesada. 

Além de ter notificado as empresas, a Comgás 
já enviou reclamação à Secretaria de 
Acompanhamento Econômico (Seae), do 
Ministério da Fazenda, e à Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). Segundo o diretor de marketing 

industrial da Comgás, André Araújo, a empresa 
tem o direito do monopólio da venda de gás em 
sua área de distribuição até 2011, assegurado no 
contrato de concessão. 

A Petrobras, no entanto, entende que o duto 
que fornecerá gás à White Martins não se 
caracteriza como uma rede de distribuição, mas 
de transporte. Já o gasoduto entre suas refinarias 
e a PQU é considerado pela estatal como "duto 
de transferência", portanto, não estaria submetido  
ao monopólio da Comgás. 

 

Empresas de Energia Elétrica e GLP 
Vislumbram Oportunidades com a Crise na 
Oferta de Gás Natural 

Caso o Brasil seja atingido por uma crise de 
fornecimento de gás natural da Bolívia, 
oportunidades de negócio poderão ser criadas 
para empresas de energia elétrica e gás liqüefeito 
de petróleo (GLP). 

Visando este segmento de consumo, a AES 
Eletropaulo, distribuidora da região metropolitana 
de São Paulo, saiu na frente e já lançou um novo 
produto, chamado de "energia para substituição 
de equipamentos bi-energéticos". Ele oferece 
prazos mais flexíveis e, segundo o vice-
presidente da Eletropaulo, Ricardo Lima, preço 
bastante competitivo. 

Além da Eletropaulo, outras concessionárias 
de distribuição também já vêem na crise um novo 
filão. A CPFL, que atende o interior do Estado de 
São Paulo, afirmou que tem energia "interruptível" 
(cujo contrato é mais flexível) que poderá atender 
a este novo consumidor, caso haja necessidade. 
Já a Copel, que atende a maior parte do Estado 
do Paraná, disse que já está recebendo consultas 
de consumidores que eventualmente desejam 
substituir o uso do gás pela energia elétrica.  

Para o superintendente executivo do Sindicato 
Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP 
(Sindigás), Sergio Bandeira de Mello, o setor está 
preparado para ser uma alternativa para 
consumidores industriais que não podem ficar 
sem gás. "O GLP é uma alternativa como 

Fatos Marcantes 
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energético eficaz e que tem alta portabilidade", 
diz Mello. 

De acordo com o diretor de planejamento de 
mercado da Liquigás/BR, Carlos Alberto Gadelha, 
"A indústria já está se preparando e caso haja 
algum problema pontual de desabastecimento de 
gás natural isso abrirá uma oportunidade para 
aumentar as vendas de GLP a granel". 

Governo Inicia Plano de Racionamento de Gás 

O governo iniciou no dia 10/06 um programa 
de racionamento de gás para evitar o 
desabastecimento do mercado nacional, causado 
pela crise boliviana. De acordo com nota 
divulgada pela Petrobras, o racionamento será 
focado em segmentos que podem usar 
combustíveis alternativos. A empresa garantiu 
que o mercado residencial não será afetado. O 
plano não afeta também os consumidores de gás 
de botijão (GLP).  

Os principais alvos do racionamento serão as 
indústrias e demais consumidores não-
residenciais. Caso a crise boliviana venha a 
comprometer efetivamente o abastecimento de 
gás natural no país, um dos pilares do plano de 
contingenciamento preparado pelo governo será 
o desligamento de usinas termelétricas movidas a 
gás em território brasileiro. Essas usinas 
consomem, juntas, aproximadamente 7,5 milhões 
de metros cúbicos diários do insumo, volume 

equivalente a quase um terço do total das 
importações bolivianas. 

O Brasil importa da Bolívia 24 milhões dos 39 
milhões de metros cúbicos  que consome 
diariamente (excluindo o volume usado pelas 
refinarias). O produto é destinado aos mercados 
automotivo, residencial, comercial e industrial.  

O plano também prevê o aumento da 
produção interna do combustível. A entrada em 
operação das plataformas P-43 e P-48, na Bacia 
de Campos (RJ), vai acrescentar mais 2 milhões 
de m³ de gás à produção. Na mesma bacia, 
segundo técnicos da estatal, existe a 
possibilidade de aproveitar mais 1 milhão dos 7 
milhões de m³ que são queimados diariamente 
nas plataformas. Esses 3 milhões de m³ serão 
enviados a São Paulo, Estado que mais sofrerá 
com o racionamento, já que 75% do gás que 
consome vem da Bolívia. 

 As refinarias da Petrobras já estão sendo 
preparadas para elevar a produção de derivados 
que substituem o gás natural, como diesel e óleo 
combustível. O ministério de minas e energia 
ressalta ainda que não há preocupação quanto 
ao abastecimento de energia elétrica, pois os 
reservatórios da usinas hidrelétricas estão cheios 
e podem suprir a falta de energia das 
termelétricas movidas a gás. 
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Gráfico 1 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 
Fonte: Brasil Energia 


