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Apresentação
 

O Editorial do Mês debate o crescimento do 
mercado livre de energia elétrica e a eficácia dos 
seus mecanismos de regulação atuais na garantia 
da sua segurança, estabilidade e expansão. 

No primeiro artigo do mês, Juliana de Carvalho 
Sardinha e Helder Queiroz Pinto Jr. examinam 
causas do comportamento atual dos preços do pe-
tróleo e                                   se as condições 
estruturais do mercado permanecerão, no curto 
prazo, mantendo esses preços em patamares ele-
vados. 

No segundo artigo, Daniel Bregman e Helder 
Queiroz Pinto Jr. contrastam diferentes modalida-
des de aplicação dos royalties em países  

 

 

 

produtores de petróleo, buscando extrair algumas 
lições para o caso brasileiro. 

O Boletim Infopetro traz nesta edição uma nota, 
na qual Edmar Luiz Fagundes de Almeida debate 
a questão da escassez de gás e o despacho das 
termelétricas, ressaltando a urgência da visão in-
tegrada de política energética. 

No Ensaio do Mês, Adriane Helena Rodrigues 
analisa a dimensão tecnológica da etapa industrial 
do processo de fabricação do etanol brasileiro co-
mo sendo um fator determinante para a 
competitividade do etanol e para a manutenção da 
atual posição de vanguarda do Brasil. 

 
 

 
 

 

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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 De acordo com a Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica, na segunda quinzena do mês 
de janeiro de 2008, o Preço de Liquidação das Di-
ferenças (PLD) atingiu 569 R$/ MWh para o sub-
mercado Sudeste/Centro-Oeste . No mesmo perí-
odo do ano passado, o PLD era de 17 R$/MWh. 
Em 2003, esse preço era da ordem de 4,00 
R$/MWh. 

Em 2002, a participação do consumidor livre no 
consumo total de energia elétrica era de 1 % e em 
2007 alcançou mais de 25 %. Isto significa que de 
cada 4 unidades de energia elétrica consumida no 
país, uma advém do mercado livre, sendo que me-
tade da carga elétrica da indústria vem deste 
mercado. Do consumo industrial de energia elétri-
ca, em 2007, 50 % era composto de consumidores 
livres. 

É inegável o crescimento do mercado livre du-
rante o Governo Lula, principalmente após a 
reforma do marco institucional e regulatório do se-
tor elétrico em 2004. 

Portanto, este é um mercado importante e o 
que acontece com ele tem conseqüências para to-
do o mercado elétrico brasileiro e, em particular, 
para o mercado elétrico industrial. 

Desde o início, a grande preocupação do Go-
verno Lula foi com o Ambiente de Contratação 
Regulada (Mercado Regulado). Na formulação e 
implementação desse espaço o Governo empre-
gou os seus melhores recursos e apostou suas 
melhores fichas. O Ambiente de Contratação Livre 
(Mercado Livre) recebeu menor atenção e menos 
instrumentos de coordenação foram ali deposita-
dos, mais como uma concessão do que como uma 
decisão própria. Desse modo, o mercado livre 
cresceu à sombra das intenções das autoridades 
governamentais, mais interessadas em seu filho 
dileto: o mercado regulado. 

No entanto, mesmo à sombra, o mercado livre 
cresceu, se transformando em um vistoso tronco 
na floresta energética. A primeira questão é por 
que cresceu? 

A resposta é bastante simples. O Mercado Li-
vre cresceu baseado em uma oferta extremamente 
generosa, garantida pelo final dos contratos inici-
ais, por uma demanda reprimida de energia, fruto 
do arrocho do apagão de 2001/2002, e por uma 
seqüência de anos com hidraulicidade favorável 

que, em conjunto, liberaram um volume significati-
vo de energia barata, favorecendo aos 
compradores de energia e penalizando os seus 
vendedores. Em outras palavras, o mercado livre 
cresceu a partir da existência de um excedente de 
oferta significativo no mercado elétrico brasileiro, 
principalmente durante os anos de 2004 e 2005. 
Diante disso, os consumidores livres, simplesmen-
te, foram às compras. Avaliando os preços sem 
avaliar completamente a magnitude e a natureza 
dos riscos, especialmente aqueles que envolvem 
as condições de médio e longo prazo no sistema 
elétrico nacional. 

No momento em que as condições que garanti-
ram a expansão do mercado livre deixaram de 
existir, naturalmente a sua sustentabilidade foi co-
locada em xeque. Nesse contexto, as baixas 
hidraulicidades de janeiro, com seus PLDs eston-
teantes, não devem ser vistas como a principal 
causa das dificuldades enfrentadas pelo mercado 
livre, mas apenas como um fator a mais na redu-
ção do excedente de energia que já estava 
previamente desenhada, no mínimo, desde o ano 
passado. 

Portanto, não há surpresas nem tampouco si-
tuações inesperadas de falta de liquidez no 
mercado livre. O que há é uma deficiência estrutu-
ral no funcionamento deste mercado. E é isto que 
deve ser enfrentado. 

Se este é o problema, a primeira questão a ser 
colocada é a própria concepção de mercado livre 
que se difundiu nos últimos anos entre nós. E aqui 
há um profundo equívoco. Não há mercados “li-
vres” de eletricidade. Todos os mercados elétricos 
são regulados. E não são auto-regulados. São re-
gulados pelo Estado. Portanto, o que se está 
discutindo é a natureza e os mecanismos da regu-
lação a ser adotada no mercado “livre”, e não a 
existência, ou não, da mesma. Logo, o que temos 
são dois mercados com mecanismos regulatórios 
distintos: um primeiro que envolve um conjunto 
grande de consumidores cativos; e um outro, com 
clientes que podem se declarar não-cativos, mas 
que ainda sim são submetidos ao enquadramento 
de um conjunto de regras que pautam suas deci-
sões de comercialização. Portanto, é enganosa a 
idéia de que exista um mercado regulado e outro 
“livre”, o qual não seria submetido a nenhum tipo 
de regulação.  

Editorial 
 

Mercado “Livre”: um Freio de Arrumação 
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Assim, a principal questão é: os mecanismos 
que hoje regulam o denominado mercado livre são 
suficientes para garantir a sua estabilidade, segu-
rança e expansão? 

É evidente que os agentes do setor sabem per-
feitamente que a resposta é um sonoro não. Isto 
significa que é necessário ter uma discussão ver-
dadeira sobre o que se quer deste mercado, que 
transcenda a retórica das vantagens ou desvanta-
gens do exercício da liberdade dos agentes. A 
magnitude da volatilidade dos preços observados 
em janeiro traduz, em grande medida, a inadequa-
ção desses mecanismos. Mas também pode ser 
portadora de importantes lições para o aperfeiço-
amento institucional do setor elétrico brasileiro. 
Nesse sentido, não há dúvida quanto ao caráter 
emblemático deste episódio de janeiro de 2008. 
As novas formas de contratação, daqui para fren-
te, seguramente levarão em conta novas formas 
de apreciação dos riscos de contratação e das 
sanções advindas dos diferentes jogos de negó-
cios que podem penalizar fortemente os agentes 
econômicos que operam neste mercado. 

Logo, o ponto central é como se constrói insti-
tucionalmente esse espaço de liberdade e, acima 
de tudo, a sua funcionalidade. Em outras palavras, 
o que se espera de um mercado “livre”? Qual é o 
seu papel no conjunto do setor? Quais são os 
seus mecanismos de hedge, de expansão, de su-
pervisão, de formação de preços, de penalizações 
e incentivos? 

Esta não é uma agenda simples e fácil, e a ex-
periência mundial tem demonstrado isto. Se os 
agentes que estão no mercado livre desejam man-
tê-lo e ampliá-lo, têm que desenvolver um esforço 
maior de concepção do seu desenho que ultra-
passe a defesa da sua própria autonomia. Assim, 
diferente do que alguns acham, a defesa do mer-
cado livre exige a construção de instituições fortes. 
E construção de instituições fortes exige a presen-
ça do Estado. Não o seu afastamento. Portanto, 
discutir um mercado livre forte envolve a discussão 
sobre uma maior e qualificada intervenção do Es-
tado, e não uma menor e desqualificada que é o 
que alguns agentes do mercado exigem. É assim 
que a banda toca no setor elétrico, gostem ou não. 
Quem não entende isso não entende o setor no 
qual trabalha, no qual aplica o seu capital, e do 
qual os interesses defende.    

 

Conselho Editorial 
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Juliana de Carvalho Sardinha¹ 
Helder Queiroz Pinto Jr.² 

Desde a queda registrada em 1998, o preço 
do petróleo apresenta uma trajetória ascendente. 
A partir de 2003, com o início da Guerra do Ira-
que, e, sobretudo, pela percepção das 
dificuldades crescentes de se estabilizar as ten-
sões geopolíticas com relação à situação do país, 
os preços transpuseram o teto da banda de pre-
ços da OPEP e assim se mantiveram até os dias 
atuais. Desse modo, diferentes patamares de 
preços foram sendo progressivamente registrados 
até ultrapassarem a barreira emblemática dos 
US$ 100 por barril, como mostra o gráfico 1.  

 

 No último ano, o processo de alta foi bastante 
expressivo. Comparando a média dos preços re-
gistrada no mês de janeiro de 2007 (56,7 
US$/barril) com a registrada no mês de janeiro de 
2008 (92,2 US$/barril), é possível observar que 
os preços quase dobraram em um intervalo de 
apenas um ano. Esse artigo busca analisar algu-
mas causas para esse comportamento dos 
preços e examinar se as condições estruturais do  

mercado permanecerão, no curto prazo, manten-
do os preços em níveis elevados. 

Fatores de naturezas distintas contribuem pa-
ra justificar este movimento altista. O primeiro 
fator, associado às condições macroeconômicas 
nos EUA e à economia internacional, é a depreci-
ação do dólar. Isso porque o petróleo 
comercializado internacionalmente é precificado 
na moeda americana, enquanto que as importa-
ções de bens e serviços realizadas pelos países 
exportadores de petróleo são, em sua maioria, 
precificadas por uma cesta de diferentes outras 
moedas, sendo o euro a principal delas. Dessa 
maneira, a depreciação do dólar perante essas 

moedas reduz o poder de compra do exportador 
de petróleo, fazendo com que seja necessário um 
aumento nos preços como uma forma de com-
pensação pela perda de renda oriunda da 
exportação. Assim, cabe observar que os preços 
do petróleo, em euros, registram uma menor vola-
tilidade quando comparados com as séries de 
preços usualmente cotadas em dólares ( cf. gráfi-
co 2).  

 
Aspectos Estruturais da Indústria Mundial do Petróleo: 

Impactos sobre a Evolução dos Preços  
  

 

 

GRÁFICO 1

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA

Evolução do Preço do Petróleo
(US$/barril)

GRÁFICO 1

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA

Evolução do Preço do Petróleo
(US$/barril)
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 O segundo fator, relacionado com as condi-
ções de base da indústria mundial do petróleo, 
revela que o exame comparativo do comporta-
mento das estruturas de oferta, demanda e de 
importações do petróleo pode oferecer interes-
santes elementos de análise.  

 

 

Com relação à estrutura de oferta é possível 
observar aspectos que contribuem para sustentar 
o patamar elevado dos preços. O excedente de 
capacidade de produção, principalmente com re-
lação aos países membros da OPEP, exceto a 
Arábia Saudita, é muito restrito (cf. gráfico 3). No 
curto prazo, essa limitação torna ainda mais gra-
ves as eventuais interrupções no fornecimento: 

Preço Brent Dólar vs Euro 
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GRÁFICO 2 

Evolução do Preço do Petróleo: dólar vs Euro

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA e do IPEADATA
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA e do IPEADATA
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GRÁFICO 3

Fonte: IFP (2007)
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Fonte: IFP (2007)
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visto que a oferta não responderia de forma ime-
diata, os impactos sobre preços são 
imediatamente percebidos.  

Já no que concerne ao comportamento da 
demanda e das importações, vale salientar que o 
crescimento da demanda, alavancado principal-
mente pela China e pelos EUA, também contribui 
para a elevação dos preços, na medida em que 
aumenta a preocupação no mercado sobre um 
possível desabastecimento. Na verdade, a pres-
são de demanda oriunda do aumento do 
consumo da China, dos EUA e da Índia já dura 
um pouco mais de uma década. Apenas estes 
três países respondem por 57% da demanda adi-
cional de petróleo neste período ( cf. tabela 1 e 
gráfico 4).  

TABELA 1 
Grau de Concentração da Estrutura de Consumo 

Mundial do Petróleo 
 

CONSUMO ∆ (2006-1995) 
mil barris/dia % 

TOTAL MUNDO 13.888,6 100,0% 
RESTO MUNDO 5.245,2 43,0 % 

CHINA 4.050,8 29,2% 
EUA 2.864,1 20,6% 

ÍNDIA 995,0 7,2% 
CR3   57,0% 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do BP 
 
 
 

 
 

 

 

 É interessante notar também que a produção 
tem seguido com pouca folga a demanda. (cf. ta-
bela 2 e gráfico 5) 

TABELA 2 
Grau de Concentração da Estrutura da Produ-

ção Mundial do Petróleo 
 

PRODUÇÃO ∆ (2006-1995) 
mil barris/dia % 

TOTAL MUNDO 13.538,5 100,0% 
RESTO DO MUNDO 5.783,8 42,7% 

RÚSSIA 3.481,0 25,7% 
ARÁBIA SAUDITA 1.714,2 12,7% 

IRAQUE 1.468,7 10,8% 
BRASIL 1.090,8 8,1% 

CR4   57,3% 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do BP 
 

Entretanto, é necessário observar não somen-
te a taxa de crescimento da demanda, mas 
também a taxa de crescimento das importações. 
Essa última se revela mais significativa na expli-
cação da evolução dos preços do petróleo por 
caracterizar as condições em que se encontra o 
mercado internacional, que é aonde efetivamente 
são formados os preços do petróleo. Pode-se ob-
servar que a taxa de crescimento médio anual da 
demanda registrada entre 1995 e 2006 foi de 
1,66%, enquanto que a taxa de crescimento mé-
dio anual das importações registrada no mesmo 
período foi de 3,57% , ou seja, praticamente o 
dobro, o que também colabora com os patamares 
elevados dos preços. (cf. tabela 3)  

 

GRÁFICO 4 
 

CONSUMO DE PETRÓLEO ∆(2006-1995)

37,8%

29,2%

20,6%

7,2%
5,3%

RESTO MUNDO CHINA EUA ÍNDIA ARÁBIA SAUDITA 
 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do BP 

GRÁFICO 5 
 

 
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ∆(2006-1995)

8,1%
10,8%

12,7%

25,7%

42,7%

BRASIL IRAQUE ARÁBIA SAUDITA RÚSSIA RESTO DO MUNDO

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do BP 



 
 

Boletim Infopetro Janeiro/Fevereiro 2008 
 

7

PETRÓLEO 

Mercado 

TABELA 3  

Taxas de Crescimento do Consumo, Produção e 
Importação do Petróleo 

  1995 2006 
Taxa de crescimento 

médio anual 
Consumo 69.830,46 83.719,06 1,66% 
Produção 68.124,81 81.663,31 1,66% 

Importação 33.260,10 48.923,80 3,57% 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do BP e da IEA 

 É possível perceber também uma forte con-
centração existente, já que a China e os EUA 
são, sozinhos, responsáveis por 48,9% do incre-
mento das importações entre 1995 e 2006 e, da 
mesma maneira, o CR4 indica que apenas quatro 
países correspondem, juntos, a 59,5% do incre-
mento das importações realizadas no mesmo 
período (cf. tabela 4 e gráfico 6). Aliando-se a is-
so o fato de que a China apresenta estagnação 
das suas reservas, enquanto os EUA apresentam 
declínio das mesmas, é possível supor que esses 
dois países tendem a continuar pressionando as 
importações para cima (cf. gráfico 7). 

TABELA 4 
Grau de Concentração das Importações Mundiais 

do Petróleo 
 

IMPORTAÇÃO ∆ (2006-1995) 
mil barris/dia % 

TOTAL MUNDO 15.663,7 100,0%
RESTO DO 

MUNDO 6.341,1 40,5% 

EUA 4.641,3 29,6% 
CHINA 3.022,0 19,3% 
ÍNDIA 1.130,5 7,2% 

JAPÃO 528,8 3,4% 
CR4   59,5% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA 

 

O terceiro fator diz respeito à elevação dos 
custos de exploração, de produção e de desen-
volvimento. Os elevados preços do petróleo 
viabilizaram campos petrolíferos que exigem tec-
nologias mais caras. Além disso, os preços 
atrativos também provocaram uma demanda mui-
to grande pelos serviços prestados pelas 
empresas para-petrolíferas. Estas operam, hoje, 
sem nenhuma capacidade ociosa, o que acarreta 
em maior competição pelas tecnologias e equi-

pamentos já existentes elevando os preços dos 
mesmos. Esses dois aspectos, unidos, causam 
um choque de custos, que colabora com a melhor 
compreensão da alta dos preços. 

 
 

Em suma, vários fatores que, ao longo dos úl-
timos anos, produziram a elevação significativa 
dos preços continuam presentes no curto prazo.  
Neste contexto, as oscilações conjunturais das 
condições de oferta favorecem os movimentos 
especulativos de curto prazo, ampliando o volume 
de transações no mercado futuro, reforçando 
pressões altistas.   

Entretanto, qualquer exame dos patamares 
dos preços não pode desconsiderar o fato de o 
petróleo ser um recurso originário, em sua maio-
ria atualmente, de regiões politicamente instáveis. 
Isso faz com que seu preço seja mais sujeito às 
mudanças imprevistas por oscilar de acordo com 
o cenário geopolítico, acarretando na cobrança de 
um prêmio de risco maior ou menor.   

A médio prazo, caberá examinar de forma cui-
dadosa, por um lado, os resultados das políticas 
energéticas de diferentes países que preconizam 
atender os objetivos do Protocolo de Kyoto. Isto 
implica na substituição de combustíveis fósseis, 
que embora seja lento poderia engendrar efeitos 
de redução da demanda.  

Por outro lado, é importante destacar que exis-
te uma expectativa do incremento da capacidade 
de produção de petróleo dos países Não-OPEP.  

IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO ∆(2006-1995)

41%

30%

19%

7% 3%

RESTO DO MUNDO EUA CHINA ÍNDIA JAPÃO

 
GRÁFICO 6 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da IEA 
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A Agência Internacional de Energia listou re-
centemente um conjunto de 27 novos projetos de 
plataformas de produção que se encontram atra-
sados, especialmente pelo aumento dos custos e 
das dificuldades de contratação dos serviços de 
empresas para-petrolíferas para desenvolvimento 
de novos campos. Porém, estes novas platafor-
mas irão progressivamente começar a produzir, 
ampliando a capacidade de oferta mundial. Quais 
os efeitos da ampliação a médio prazo da capaci-
dade mundial de produção do petróleo?  

 

Este é uma questão relevante e que será obje-
to de um próximo artigo. Mas, por ora, é cedo 
para se esperar uma mudança expressiva nos 
preços provocada por alterações na estrutura de 
oferta. No curtíssimo prazo, não será surpresa se 
o preço do petróleo registrar novos recordes em 
termos nominais, até porque a denominada bar-
reira “psicológica” dos US$ 100 por barril foi 
superada e os agentes econômicos parecem já 
estar aprendendo a lidar com ela. 

 
 

¹ Bolsista ANP – GEE/IE-UFRJ  
2 Professor do IE-UFRJ/Pesquisador do GEE 
 
 

GRÁFICO 7

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BP

Evolução das Reservas Provadas (bilhões barris)

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

19
80

 
19

82
 

19
84

 
19

86
 

19
88

 
19

90
 

19
92

 
19

94
 

19
96

 
19

98
 

20
00

 
20

02
 

20
04

 
20

06
 

USA China

GRÁFICO 7

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BP

Evolução das Reservas Provadas (bilhões barris)

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

19
80

 
19

82
 

19
84

 
19

86
 

19
88

 
19

90
 

19
92

 
19

94
 

19
96

 
19

98
 

20
00

 
20

02
 

20
04

 
20

06
 

USA China



 
 

Boletim Infopetro Janeiro/Fevereiro 2008 
 

9

PETRÓLEO 

Mercado 

Daniel Bregman ¹ 
Helder Queiroz Pinto Jr.² 

 1. Introdução:  

Os preços internacionais do petróleo registram 
uma escalada crescente desde 2003, atingindo o 
patamar de US$ 100 por barril. Quais as conse-
qüências deste movimento de preços para o 
Brasil? Ao contrário do que ocorria no passado, o 
país é, hoje, praticamente auto-suficiente, dados 
os resultados logrados com os esforços de incre-
mento da exploração e da produção ao longo das 
últimas três décadas. 

Desde 1997, a lei 9.478 permitiu a abertura do 
setor petróleo e promoveu igualmente uma grande 
transformação na estrutura de arrecadação de 
participações governamentais (royalties, participa-
ções especiais, bônus de assinatura e pagamento 
pela ocupação ou retenção de área). Desse modo, 
os preços mais altos de petróleo produzem efeitos 
positivos em matéria de arrecadação fiscal. Neste 
sentido, a indústria de petróleo tem contribuído 
significativamente para o incremento do orçamen-
to dos estados e municípios beneficiários dos 
royalties do petróleo. Nos três últimos anos, em 
particular, o aumento dos preços internacionais do 
petróleo tem favorecido o montante de royalties 
recebidos pelos estados e municípios brasileiros. 

Isso se dá devido ao fato de que a metodologia 
de cálculo do preço mínimo do petróleo produzido 
em campos brasileiros a ser adotado para fins de 
cálculo dos royalties é dada por uma fórmula pa-
ramétrica que utiliza como referência o preço do 
petróleo tipo Brent e considera a taxa de câmbio 
real/dólar (ambos os valores cotados no mês de 
competência da produção). Com isso, a valoração 
do petróleo produzido no país para fins de arreca-
dação de royalties, assim como a própria 
arrecadação, varia de acordo com essas variáveis. 

Assim, a elevação dos preços internacionais do 
petróleo pode se traduzir em benefícios para os 
Estados e Municípios beneficiários dos royalties, 
desde que haja, no entanto uma boa administra-
ção dos recursos, favorecendo o desenvolvimento 
econômico local. 

Vale ressaltar ainda que, sendo o petróleo um 
recurso natural não renovável, sua exploração ho-
je significa uma renúncia imposta às gerações 

futuras para a utilização desta riqueza. As referi-
das participações governamentais devem servir, 
portanto, como instrumento de ressarcimento às 
próximas gerações. Os governos beneficiados de-
veriam aproveitar a bonança do aumento de 
arrecadação e o momento de alta de preços do 
petróleo para a realização de programas visando 
aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), investindo parte desses recursos em edu-
cação, saúde, saneamento básico e infra-
estrutura.  

Nesse sentido, é interessante contrastar algu-
mas diferentes modalidades de aplicação dos 
royalties em países produtores de petróleo, visan-
do extrair algumas lições para o caso brasileiro. 
Este é o foco deste artigo. A seção seguinte esta-
belece as bases conceituais da relação entre 
produção de recursos naturais esgotáveis e de-
senvolvimento econômico. A seção 3 é dedicada a 
um breve exame da aplicação dos royalties nos 
seguintes países: Noruega, Canadá, Qatar, Vene-
zuela, Nigéria e Indonésia. A seção 4 aponta 
algumas das questões centrais relacionadas com 
o uso de royalties do petróleo no Brasil. A última 
seção sumariza as principais conclusões. 

2. Recursos Não-Renováveis E Desenvolvi-
mento Econômico  

 Uma localidade com uma grande dotação de 
recursos naturais não renováveis enfrenta um de-
safio para o seu desenvolvimento: diferentemente 
de outros bens e serviços que geram valor na e-
conomia, tais como artigos de vestuário, alimentos 
e atividades de ensino, a produção atual dos re-
cursos não renováveis diminui a sua 
disponibilidade para a produção futura. Depen-
dendo do grau de dependência desses recursos, 
essa peculiaridade pode ser determinante na con-
dução de uma política de desenvolvimento. 

Essa especificidade dos recursos não renová-
veis é particularmente importante para a condução 
da política fiscal. Os governos nacionais, regionais 
ou locais, enfrentam o desafio de capturar para si 
a renda econômica gerada na atividade mineral e 
através de sua aplicação conciliar o benefício à 
geração presente e a garantia de bem-estar às ge-

A Experiência Internacional de Aplicação de Royalties: 
Lições para o Caso Brasileiro*  
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rações futurasI. A decisão na aplicação dos recur-
sos é norteada por duas grandes questões: 

(i) o montante da aplicação presente e futura 
(o quanto será gasto e o quanto será poupado ho-
je); 

(ii) as atividades prioritárias para a aplicação 
(como os recursos serão aplicados). 

A experiência internacional na aplicação das 
receitas provenientes da extração dos recursos 
não renováveis, descrita neste artigo, analisará 
essas duas questões básicas em seis grandes 
produtores de petróleo e gás natural. Este artigo 
trará elementos para a segunda questão para to-
dos os países analisados e analisará brevemente 
a primeira questão. 

Se a avaliação do resultado fiscal vis-à-vis com 
o nível do preço do petróleo é relativamente sim-
ples, a avaliação de uma despesa como geradora 
de bem-estar às futuras gerações não é nem um 
pouco trivial: são diversas as possíveis aplicações 
para uma política de bem-estar às gerações futu-
ras, tais como investimentos em educação e 
saúde, melhoria da infra-estrutura e modernização 
administrativa. Assim, as políticas voltadas para o 
bem-estar das futuras gerações se confundem 
com aquelas voltadas para a promoção do desen-
volvimento econômico e social. 

Há ainda uma conseqüência importante da a-
plicação dos recursos decorrentes da exploração 
de recursos não-renováveis: a influência da políti-
ca fiscal na taxa de câmbio e dessa na 
competitividade dos demais setores da economia, 
num mecanismo conhecido como “dutch disease”- 
doença holandesaII. 

O fracasso de alguns países com abundância 
de recursos naturais, em especial o petróleo, em 
superar a pobreza e promover o desenvolvimento 
fez com que surgisse a proposição de que os re-
cursos naturais representam uma “maldição” ao 
invés de uma bênçãoIII. Além da “doença holande-
sa”, alguns países ricos em recursos sofrem com 
instabilidade política e guerras civis, e não conse-
guem superar a pobreza. 

Alguns países recorrem a fundos específicos, 
de natureza distinta dos seus orçamentos, para 
gerenciar a renda advinda do petróleo e do gás 
natural, tanto para definir o quanto deve ser gasto 
quanto para instituir as regras de como os recur-
sos devem ser gastos. A próxima seção discorrerá 
brevemente sobre as especificidades da constitui-
ção dos fundos. 

2.1 Constituição De Fundos Para A Aplica-
ção Da Renda Do Petróleo   

Além do caráter não renovável da exploração 
de petróleo e gás natural, os governos dos países 
com elevado grau de dependência das receitas o-
riundas dessas atividades têm de lidar com a 
volatilidade dos preços (em especial os do petró-
leo) e a incerteza em relação às estimativas de 
reservas, tanto para o petróleo quanto para o gás 
natural.  

Condicionar a política fiscal às nuances da ar-
recadação derivada desses recursos engendra 
sérias implicações: como observam Davis et al 
(2001), uma frustração da renda petrolífera acarre-
taria no difícil e impopular corte de despesas, já o 
contrário acarreta no gasto imediato, não planeja-
do, provavelmente menos eficiente. 

Nesse contexto, a criação de um fundo que a-
cumulasse recursos quando a renda petrolífera 
aumentasse e gastasse quando esta diminuísse 
emerge como uma alternativa. O fundo teria uma 
dinâmica diferente do orçamento, seu objetivo se-
ria estabilizar as rendas do petróleo para contribuir 
com a política fiscal. 

Os autores argumentam, no entanto, que essa 
estabilização só é possível se houver coordena-
ção entre o orçamento do fundo e a política fiscal, 
no sentido de não se promover uma política ex-
pansionista pela simples entrada de recursos no 
fundo decorrente do aumento do preço do petró-
leo. Essa acomodação neutralizaria os efeitos do 
fundo, que também pode sofrer com problemas 
operacionaisIV. 

Davis et al (2001) concluem que os fundos lo-
graram êxito aonde havia uma preocupação inicial 
com a destinação da renda petrolífera e, naqueles 
países aonde não havia essa preocupação, as re-
gras foram modificadas com o aumento da renda 
petrolífera, com o intuito de permitir maior discri-
cionariedade ao gasto. Assim, a criação dos 
fundos seria irrelevante, pois a gestão adequada 
dos recursos petrolíferos dependeria da importân-
cia política dada aos seus potenciais gastos. 

A análise das experiências com os fundos pa-
rece confirmar o argumento apresentado por 
Davis et al (2001): na Noruega, por exemplo, o 
fundo constituído vem cumprindo seu papel, já na 
Venezuela as regras foram modificadas quando o 
preço do petróleo se elevou. 

3. A Experiência Internacional: Países Sele-
cionados  
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Esta seção discorrerá sobre a experiência de 
aplicação dos recursos em seis grandes produto-
res de petróleo e/ou gás natural: Noruega, 
Canadá, Qatar, Venezuela, Indonésia e Nigéria. 
São países com características políticas, econô-
micas e sociais muito distintas, com diferentes 
dotações, e conseqüentemente, de dependência 
dos dois recursos. O quadro 1 a seguir apresenta 
as informações sobre as reservas, que dão uma 
idéia da dependência dos países, e seu  Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 

Quadro 1- Reservas de Petróleo e IDH 

 

As subseções seguintes tratarão dos casos de 
cada país, que estão ordenados pelo IDH, do mais 
para o menos desenvolvido. Como será verificado, 
há diferentes maneiras de aplicar os recursos de 
modo a manter ou aumentar a riqueza para as fu-
turas gerações. 

Basicamente há duas maneiras consideradas 
satisfatórias de aplicar os recursos: 

(i) investir na qualidade dos demais fatores de 
produção, capital e trabalho; 

(ii) investir em ativos que gerem rentabilidade. 

A primeira alternativa é mais indicada para os 
países em desenvolvimento: esses países nor-
malmente necessitam de mais recursos para a 
promoção de políticas públicas para o desenvol-
vimento e conseguem um maior retorno 
econômico e social para investimentos em infra-
estrutura e educação bem efetuados. Já para os 
países desenvolvidos, o envelhecimento da popu-
lação e suas possíveis conseqüências fiscais são 
mais urgentes, e a construção de um mecanismo 
que garanta a disponibilidade de renda para o fu-
turo é mais importante. 

As sub-seções seguintes, que analisarão a a-
plicação dos recursos para os seis países 

mencionados, esclarecerão essa divisão entre a 
boa aplicação de um país desenvolvido e um país 
em desenvolvimento. 

3.1. Noruega 

A Noruega é um dos países mais desenvolvi-
dos do mundo: em 2005 e o IDH atingiu 0,968 
pontos, superada apenas pela Islândia no ranking 
mundial do Índice de Desenvolvimento Humano. 
Com reservas provadas de 7,7 bilhões de barris 
de petróleo e 84,3 Tcf de gás natural, o país é um 
dos mais dependentes da exploração de petróleo 
na Europa. 

O setor de exploração e produção de petróleo, 
que cresceu muito da década de 1980 a meados 
da década de 1990, apresenta sinais de estagna-
ção pela maturidade dos campos do Mar do Norte 
(EIA NORUEGA, 2007, p. 3). 

As preocupações com a dependência da extra-
ção do petróleo em campos maduros, no entanto, 
são de longa data: o governo norueguês criou, em 
1990, o Fundo Petrolífero Estatal Norueguês 
(FPEN). A renda do petróleo que alimenta o fundo 
é determinada anualmente, após o déficit público 
ser coberto. Assim, não há uma definição legal, 
pré-estabelecida, do percentual da renda petrolífe-
ra a ser depositada no fundo, o que o torna 
extremamente flexível (Fasano, 2000, p. 4). 

O fundo tem dois objetivos explícitos: garantir a 
estabilidade macroeconômica e constituir um fun-
do de poupança. Serra (2005, p. 133) argumenta 
que o FPEN contribui para a estabilidade macroe-
conômica em duas frentes: nos momentos de alta 
do preço do petróleo, ele recolhe o excesso de di-
visas do país exportador, reduzindo a pressão 
inflacionária; e quando o preço cai o fundo socorre 
o Tesouro, evitando a aceleração do endividamen-
to. 

O fundo norueguês, que em 2005 teve o seu 
patrimônio avaliado em US$ 213 bilhões (Enri-
quez, 2006, p. 67), apenas aplica suas receitas 
em ações e títulos no exteriorV. Uma possível ele-
vação do preço do petróleo aumentaria estas 
aplicações no exterior, o que não impactaria a ati-
vidade econômica na Noruega. O fundo, portanto, 
cumpre o papel de resguardar a economia norue-
guesa da volatilidade do preço do petróleo. 

Fasano (2000, p. 4-5) argumenta que o fundo 
tem logrado êxito na tarefa de amenizar os ciclos 
dos preços do petróleo, bem como de promover a 
poupança. Medidas prudentes têm permitido a 
manutenção de superávits orçamentários mesmo 
nos períodos em que o preço do petróleo cai. Por-
tanto, a Noruega tem demonstrado uma 

 

PAÍS

RESERVAS 

PROVADAS DE 

PETRÓLEO 

(bilhões de barris)

RESERVAS 

PROVADAS DE 

GÁS NATURAL 

(Tcf)

IDH (2005)

NORUEGA 7,7 84,3 0,968
CANADÁ 179,2 57,9 0,961
QATAR 15,2 910,5 0,875
VENEZUELA 80,0 152,0 0,792
INDONÉSIA 4,3 97,8 0,728
NIGÉRIA 36,2 182,0 0,470
Reservas: Relatórios da EIA (2007).
IDH: PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humando: 2007/2008

PAÍSES ANALISADOS: RESERVAS E IDH
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preferência por poupar os recursos do petróleo, 
em resposta à primeira pergunta da seção 2. 

O benefício às futuras gerações se dá pela ren-
tabilidade dos investimentos no exterior. Diferente 
de outros países, que procuram promover deter-
minados setores, investir em infra-estrutura 
econômica ou em educação, a Noruega busca 
manter a estabilidade macroeconômica e garantir 
aos seus cidadãos a rentabilidade decorrente a-
penas dos investimentos no exteriorVI. 

3.2. Canadá 

O Canadá conta com 179,2 bilhões de barris 
de reservas provadas de petróleo, apenas supe-
rado pela Arábia Saudita nesse quesito. A 
província de Alberta, objeto de estudo dessa se-
ção, conta com 95% das reservas do país (EIA 
CANADÁ, 2007, p. 2). As reservas de gás natural 
são de 57,9 Tcf. Assim como a Noruega, o país 
apresenta um elevado grau de desenvolvimento, o 
que se reflete no seu IDH, de 0,961. 

As semelhanças com o país escandinavo não 
se resumem ao grau de desenvolvimento: a pro-
víncia de Alberta criou um fundo para gerenciar os 
recursos arrecadados com o petróleo. O referido 
fundo foi criado em 1976 e reestruturado em 1997, 
a partir de uma consulta popular. Seus objetivos 
são o de reduzir o endividamento da província, 
promover a qualidade de vida dos seus cidadãos e 
diversificar a economia (Serra, 2005, p. 130). O 
fundo é financiado com 12% do valor bruto da 
produção de petróleo (Enriquez, 2006, p. 66). 

Assim como no fundo norueguês, há uma forte 
vinculação entre o Fundo de Alberta e as contas 
do setor público (Enriquez, 2006, p. 66). Antes da 
reestruturação, o fundo destinava boa parte dos 
recursos a investimentos produtivos diretos e so-
ciais, com objetivo de promover a diversificação 
da economia. Esses investimentos foram suspen-
sos após a reestruturação, que definiu regras 
simples e diretas para as aplicações do fundo, que 
atualmente são norteadas pela rentabilidade, não 
mais pela diversificação econômica. 

Dentre essas regras, está a definição de uma 
composição dos investimentos no longo prazo: 
29% das aplicações devem ser destinadas a in-
vestimentos em renda fixa, 45% em ações (sendo 
que 15% no Canadá, 15% nos Estados Unidos e 
15% fora dos dois países), 10% em investimento 
imobiliário e 16% em outras aplicaçõesVII. 

Portanto, após a reestruturação, o fundo de Al-
berta se aproximou do modelo norueguês: a 
manutenção da riqueza do fundo, com investimen-
tos prudentes, é o seu maior objetivo. O fundo de 

Alberta não tem a mesma preocupação estabiliza-
dora do norueguês, já que prevê investimentos no 
Canadá, mas claramente optou por adquirir ativos 
que gerem rentabilidade, ao invés de investir em 
infra-estrutura e educação. 

3.3. Qatar 

O Qatar apresenta 15,2 bilhões de barris de re-
servas provadas de petróleo, o mais baixo entre 
os países-membros da OPEP em 2006. Se o país 
não é um grande player da indústria petrolífera 
mundial, apresenta um papel de destaque no gás 
natural: possui a terceira maior reserva provada 
do mundo, 910,5 Tcf, atrás apenas da Rússia e do 
Irã. Atualmente o Qatar é o maior exportador 
mundial de gás natural liquefeito (EIA QATAR, 
2007). 

O IDH do Qatar é alto para um país de sua lo-
calização geográfica e com a sua herança 
histórica: 0,875 em 2005. O pequeno país, de me-
nos de 1 milhão de habitantes, é extremamente 
dependente do petróleo e do gás natural, que con-
tribuem com 61,9% do PIB (dados de 2006). A 
estatal Qatar Petroleum contribui com cerca de 
50% do PIB (Qatar, 2007, p. 4). 

Como todos os países dependentes dos hidro-
carbonetos, a pulverização na aplicação dos 
recursos da renda mineral é inevitável. A promo-
ção das políticas públicas no Qatar é financiada, 
mesmo que não explicitamente, pelas receitas da 
exploração mineralVIII . Para este país, chama a 
atenção o viés do gasto público para a educação, 
ciência e tecnologiaIX . 

Tilly (2006, p. 56) destaca o esforço pessoal do 
emir, Sheikh Hammad bin Khalifa Al-Thani, em 
transformar o país em um pólo de pesquisa no O-
riente Médio, ao investir bilhões através da 
Fundação Qatar para Educação, Ciência e De-
senvolvimento da Comunidade, dirigida por sua 
esposa. 

Segundo Qatar (2007, p. 5), o país reúne boas 
condições para desenvolver a economia baseada 
em conhecimento, pois vêm apresentando eleva-
das taxas de crescimento com estabilidade 
econômica nos últimos anos e desfruta de relativa 
estabilidade política. 

Essas características, aliadas às crescentes 
receitas da venda de hidrocarbonetos e vultosos 
investimentos em educação, saúde e infra-
estrutura, trouxeram um grande contingente de 
trabalhadores estrangeiros (cerca de 75% da po-
pulação do país é formada por imigrantes). Essa 
diversidade de trabalhadores estrangeiros pode 
permitir que o país diversifique a sua economia, e 
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se torne menos dependente do petróleo e do gás 
natural. 

Quanto às medidas do governo voltadas para a 
diversificação econômica, é possível inferir que os 
incentivos econômicos e as instituições são satis-
fatórios, mas que o país ainda deve melhorar na 
inovação tecnológica e, principalmente, na educa-
ção. Segundo esta ótica, seriam essas as 
condições para transformar o Qatar numa econo-
mia intensiva em conhecimento e menos 
dependente dos recursos não renováveis. 

Vale ressaltar, no entanto, que a continuidade 
das medidas de diversificação econômica depen-
de da continuidade de elevadas receitas dos 
recursos naturais. As dotações desses recursos e 
a ainda incipiente diversificação econômica não 
permitem que o Qatar esteja livre das oscilações 
dos mercados de commodities. 

No entanto, ao que parece, a aplicação da ren-
da mineral até o momento tem contribuído para a 
superação da dependência dos recursos naturais, 
e o país tem grandes chances de não sofrer no fu-
turo com a “maldição dos recursos”. 
Diferentemente da Noruega, que investe em ativos 
estrangeiros como forma de preservar a riqueza 
para as gerações futuras, o Qatar procura melho-
rar a qualidade dos seus fatores de produção: ao 
que parece são duas boas estratégias, a da Noru-
ega para um país desenvolvido e do Qatar para 
um país em desenvolvimento. 

3.4. Venezuela 

As reservas provadas de petróleo na Venezue-
la são de 80 bilhões de barris. A dependência do 
óleo é notável: suas receitas de exportação repre-
sentam 75% do total, é responsável por metade 
da arrecadação pública e cerca de 1/3 do PIB (EIA 
VENEZUELA, 2007, p. 1). 

A riqueza mineral não fez com que o país su-
perasse suas mazelas sociais. Além da influência 
da herança colonial na formação da sociedade 
venezuelana, a má gestão da renda petrolífera é 
responsável por esse desempenho: segundo Eifert 
et al (2002. p. 13-14) as instituições venezuelanas 
não estão preparadas para lidar com a dependên-
cia das rendas do petróleo, com seus constantes 
déficits fiscais e sua incapacidade de gerenciar a 
diversificação econômica. 

Em 1998, quando os preços do petróleo atingi-
ram o valor mais baixo desde a década de 1970, a 
Venezuela lançou um fundo de estabilização, que 
acumularia reservas quando o preço do petróleo 
estivesse elevado e cobriria o déficit orçamentário 
quando os preços caíssem. A lei definia claramen-

te esses dois momentos: os preços seriam 
considerados altos sempre que estivessem acima 
da média móvel dos últimos cinco anos e baixos 
sempre que estivessem abaixo desse valor (Fasa-
no, 2000, p. 11). 

As regras foram alteradas em 1999: o governo 
federal aumentou o seu poder discricionário sobre 
as receitas do fundo. Assim, saques poderiam ser 
realizados por decreto presidencial (Serra, 2005, 
p. 139) e poderiam ser utilizados para o gasto so-
cial e o pagamento da dívida (Fasano, 2000, p. 
11). Em 2000, não obstante da elevação do preço 
do petróleo, o déficit público cresceu 10%, o que 
torna o país mais vulnerável a um possível choque 
de preços. 

Se a política venezuelana para o petróleo não 
parece se preocupar com a estabilidade macroe-
conômica, o mesmo não se pode dizer dos 
investimentos sociais e em infra-estrutura. Atual-
mente, o governo parece ter o intuito de 
desenvolver essas áreas com os recursos do pe-
tróleo. Ao menos é essa a intenção do Fundo para 
o Desenvolvimento Econômico e Social do País 
(FONDESPA), com recursos oriundos diretamente 
da estatal PDVSA (Barros, 2006, p. 228). 

Assim, após as mudanças no fundo de estabili-
zação e a criação do FONDESPA, pode-se 
concluir que a Venezuela optou por gastar mais e 
poupar menos os recursos do petróleo (primeira 
questão da aplicação de recursos) e pretende in-
vestir as receitas do óleo na área social (segunda 
questão). A avaliação dessa estratégia poderá ser 
realizada apenas a médio prazo, com a observa-
ção das contas públicas e dos indicadores sociais. 

Outra conclusão do caso venezuelano é que a 
constituição de um fundo não garante que uma 
política social, por exemplo, não poderá ser alte-
rada. Diferentemente do fundo norueguês, que 
mantém as mesmas regras há muito tempo, o 
fundo venezuelano reserva um elevado espaço 
para ações discricionárias do Poder Executivo. 

3.5. Indonésia 

A Indonésia apresenta 4,3 bilhões de barris de 
petróleo de reservas provadas, mas a produção 
de petróleo vem declinando fortemente na última 
década (EIA INDONÉSIA, 2007, p. 1). As reservas 
de gás natural são de 97,8 Tcf, a décima do mun-
do. 

O país é visto como uma nação em desenvol-
vimento que superou a maldição dos recursos 
naturais (Stiglitz, 2005, p. 13). Metade do cresci-
mento da arrecadação com o aumento do preço 
do petróleo em 1973 foi destinado a programas 
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agrícolas e de infra-estrutura econômica voltada 
para áreas rurais, além de esforços em educação 
(Eifert et al, 2002, p. 22). 

Além do gasto público efetivo, a gestão macro-
econômica na Indonésia foi adequada. O país não 
incorreu em déficits durante os períodos de alta do 
preço do petróleo e o ajuste orçamentário quando 
este caiu (e conseqüentemente a sua arrecadação 
pública) foi rápido e eficaz (Eifert et al, 2002, p. 
23). 

Assim, o país parece ter superado a maldição 
dos recursos naturais traçando políticas adequa-
das para as duas questões básicas – o quanto 
gastar e como gastar – sendo que para o último 
seguiu a política mais indicada para um país em 
desenvolvimento: melhorar a infra-estrutura e in-
vestir em educação. 

Uma questão importante para o gasto da renda 
petrolífera atualmente, também presente na agen-
da brasileira, é a sua repartição entre o governo 
central e os regionaisX. No país asiático, 30% dos 
recursos são apropriados pelo governo central, 
56% pelos estados e 14% pelos governos locais 
(Shah, 1997, p. 100). 

Outra questão importante é a dinâmica dos 
gastos em educação. Apesar de ter melhorado 
seus indicadores sociais, o país ainda deve desti-
nar muitos recursos à educação para promover o 
desenvolvimento. Granado et al (2007) defendem 
que o total do gasto público neste setor é satisfa-
tório, mas que sua composição deveria se 
modificar. 

3.6. Nigéria 

As reservas provadas nigerianas são de 36,2 
bilhões de barris de petróleo e 182 Tcf de gás na-
tural. Nos dezesseis meses que antecederam as 
eleições presidenciais de abril de 2007, a primeira 
na história do país em que um governo civil pas-
sou o controle para outro, ataques de militantes 
insatisfeitos impactaram a produção nacional em 
cerca de 20% (EIA NIGÉRIA, 2007, p.1). O IDH de 
0,47 é muito menor do que o dos outros países 

analisados neste artigo, e o país é constantemen-
te apontado como vítima da “maldição dos 
recursos”XI. 

O petróleo continua desempenhando grande 
importância na economia do país, sua participação 
nas exportações é de cerca de 95 % (EIA NIGÉ-
RIA, 2007, p. 1), entre 1995 e 2001 representou 
37% do PIB e 63% da arrecadação pública (Eifert 
et al, 2002, p. 20). 

Eifert et al (2002) defendem que as receitas do 
petróleo foram utilizadas para manter uma frágil 
coalizão política, com diversos grupos étnicos e 
religiosos. O gasto público beneficiou uma peque-
na elite política. A gestão fiscal foi inadequada, 
com forte crescimento dos gastos públicos nos 
momentos de alta do preço do petróleo. De acordo 
com Gary e Karl (2003, p. 28) o país ainda sofreu 
com a “doença holandesa”. 

Eifert et al (2002, p. 23) defendem que boa par-
te das razões do sucesso da Indonésia e do 
fracasso da Nigéria na gestão da renda do petró-
leo pode ser explicada pelas instituições políticas. 
A instabilidade social na Nigéria, com grupos insa-
tisfeitos atacando as instalações das petrolíferas 
estrangeiras, chegou a tal ponto que os investi-
mentos offshore (menos vulneráveis à ação dos 
grupos) ganharam espaço nos últimos anos, 
mesmo com o custo de extração significativamen-
te maior do que o onshore (Gary e Karl, 2003, p. 
29). 

Segundo estes autores, a Nigéria estaria gas-
tando muito e poupando pouco os recursos do 
petróleo (primeira questão da seção 2) e aplicando 
os recursos em benefício de uma minoria, o que 
não gera benefícios através da melhora de sua 
economia, tampouco proporciona rentabilidade pa-
ra as futuras gerações com a aquisição de ativos. 

O quadro 2 a seguir sintetiza algumas informa-
ções acerca da aplicação dos recursos listados 
nas subseções anteriores: 

 



 

Boletim Infopetro Janeiro/Fevereiro 2008 
 

15

PETRÓLEO 

Mercado 

 

4. Conclusão 

Este artigo apresentou, para seis grandes pro-
dutores de petróleo e/ou gás natural, a experiência 
na aplicação dos recursos provenientes da explo-
ração mineral. Os países apresentam diferentes 
graus de desenvolvimento e este fato é determi-
nante para se definir a melhor estratégia de 
aplicação destes recursos. 

A Noruega e o Canadá, países de elevado grau 
de desenvolvimento, procuram investir os recursos 
em ativos de alta rentabilidade, que mantenham a 
riqueza da sua população por muitas décadas. 
Ambos constituíram fundos com regras estabele-
cidas para o financiamento e para a aplicação dos 
recursos. 

Os países em desenvolvimento que têm logra-
do êxito na aplicação dos recursos – Qatar e 
Indonésia – priorizam a aplicação em educação 
em infra-estrutura (também em tecnologia, no ca-
so do Qatar), de modo a superar a dependência 
do petróleo e não ser vítima da “maldição dos re-
cursos naturais”. 

 A Venezuela recentemente instituiu um fundo 
que destina recursos a áreas sociais, mas não 
vem seguindo o exemplo do Qatar e da Indonésia 
na gestão macroeconômica: o déficit fiscal vene-
zuelano vem crescendo a despeito da elevação do 
preço do petróleo. 

Já a Nigéria é uma vítima da “maldição dos re-
cursos”. O país não conseguiu superar a 
dependência do óleo, tampouco estender os bene-
fícios de sua exploração a uma grande parcela da 
população. Atualmente sofre com a instabilidade 
social, que afeta inclusive os investimentos em 
exploração do óleo. 

As lições que podem ser extraídas destas ex-
periências são interessantes para o Brasil, pois as 
receitas derivadas da exploração de petróleo e 
gás natural são crescentes, não há regras estabe- 

 

lecidas para a despesa e há um grande número 
de beneficiários. Dado esse quadro institucional, a 
avaliação da aplicação dos recursos é difícil. Sem 
um norte pré-estabelecido, fixando as prioridades 
de aplicação, constata-se hoje experiências boas 
e ruins em matéria de uso destes recursos. Com 
os atuais patamares de preços de petróleo e o in-
cremento esperado da produção nacional, seria 
prudente repensar os critérios e os mecanismos 
institucionais capazes de garantir que os royalties 
possam, de fato, ser um instrumento de justiça in-
ter-geracional. 

1 Mestre em Economia pelo IE-UFRJ e analista da 
SPE/MF 
2 Professor do IE-UFRJ/Pesquisador do GEE  
 
*Este texto é um extrato do trabalho elaborado pelos autores 
intitulado “NOTAS SOBRE A EXPERIÊNCIA 
INTERNACIONAL DE APLICAÇÃO DE ROYALTIES”, prepa-
rado especialmente para o evento Rio Além do 
Ptróleo:Royalties  e Desenvolvimento”, realizado em 
28/2/2008, no Rio de Janeiro. 
I Hartwick (1977) argumentou que a população de um país do-
tado apenas de um recurso não renovável, sem qualquer fonte 
alternativa para promover investimentos, poderia desfrutar de 
um nível perpétuo de consumo, desde que utilizasse parte da 
renda advinda do recurso não renovável para atividades inten-
sivas em capital e trabalho.  
II A denominação surgiu dos fatores adversos da apreciação da 
taxa de câmbio da Holanda, posterior à descoberta de reservas 
de gás natural no Mar do Norte. Segundo a abordagem do “ 
Dutch disease”, o aumento da exportação de recursos não-
renováveis aprecia o câmbio, influenciando a competitividade 
dos demais produtos comercializáveis. 
Iii Sachs e Warner (1995) utilizaram um conjunto de 97 países 
em desenvolvimento no período de 1970 a 1989 e encontraram 
uma relação negativa entre as exportações de produtos de ba-
se natural (não só de recursos não renováveis) e o crescimento 
econômico. 
IV Alguns desses aspectos são apresentados em Barnett e Os-
sowski (2002). 
V A internacionalização de investimentos segue preceitos éticos 
e de sustentabilidade, como a restrição de investimento em 
empresas de tabaco e a prioridade de aplicação em empresas 
com certificados ambientais (Serra, 2005, p. 135). 
VI Ao comparar o crescimento da Noruega com o da Suécia e 
da Dinamarca no início da década de 1970, Larsen (2005) traz 

Quadro 2- Características da Aplicação de Royalties

PAÍS
ATIVOS QUE 

GERAM 
RENTABILIDADE

QUALIDADE 
DO CAPITAL E 
DO TRABALHO

SÍNTESE DA APLICAÇÃO

NORUEGA x Fundo com aplicações no exterior.
CANADÁ x Fundo com aplicações no país e no exterior.
QATAR x Investimentos em educação e progresso tecnológico.
VENEZUELA* x Investimentos sociais.
INDONÉSIA x investimentos em infra-estrutura e educação.
NIGÉRIA "Maldição" dos recursos naturais.
* - Intenções do novo fundo.
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elementos empíricos favoráveis à tese que a “maldição dos re-
cursos” não afeta países desenvolvidos. 
VII  Sachs O leitor interessado deve consultar Alberta (2007). 
VIII A influência da emergência da economia do petróleo nas 
instituições do Qatar é analisada em perspectiva histórica em 
Crystal (1995, p. 112-135). 
IX Yamani (2006) analisa as diferenças entre os sistemas edu-
cacionais do Qatar e da Arábia Saudita. 
X Bahl e Tumennasan (2000) tecem considerações sobre a re-
partição de receitas dos recursos naturais na Indonésia. 
XI Ver Stiglitz (2005, p. 13). 
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Introdução:  

O mercado de gás do Cone Sul vive uma si-
tuação de crescente escassez de oferta desde 
2004, quando começaram os cortes de supri-
mento de gás argentino para o Brasil e para o 
Chile. No Brasil, esta situação vem se agravan-
do desde 2006, quando a demanda potencial 
ultrapassou a capacidade de oferta potencial. 
Ou seja, desde então, a soma dos contratos pa-
ra atendimento das termelétricas e das 
distribuidoras ultrapassaram a capacidade de 
oferta da Petrobras. Ao contrário do que ocorre 
no mercado elétrico, a escassez de oferta de 
gás tende a ser muito mais fácil de administrar 
que a escassez de oferta de eletricidade. Esta 
maior facilidade de gestão da demanda fez com 
que o problema de suprimento de gás pareça 
menos grave do que é na realidade.  

Como ocorre esta gestão da demanda? A 
Petrobras não é apenas fornecedora de gás pa-
ra o mercado Brasileiro. A empresa também é 
responsável por grande parte da demanda final, 
através das suas plataformas, refinarias e ter-
melétricas, que podem consumir mais de 50% 
de todo o gás produzido no país. Ademais, a 
Petrobras tem participação acionária em quase 
todas as distribuidoras de gás. Desta forma, a 
empresa está em condições de estabelecer es-
tratégias de mercado de forma a ajustá-lo às 
condições de oferta.  

Como estratégia de gestão da demanda, a 
Petrobras oferece gás via contratos interruptí-
veis às distribuidoras do energético, tentando 
arbitrar um possível conflito entre as mesmas e 
o mercado termelétrico. Enquanto em São Pau-
lo as negociações avançaram e a Comgas 
acabou assinando contratos interruptíveis, no 
Rio de Janeiro a resistência da CEG e do Go-
verno do Estado foi grande. Neste conflito, a 
CEG preferiu continuar descontratada, expondo 
seus consumidores ao risco de corte. Várias ra-
zões levaram à CEG a optar por não se 
"adaptar" às estratégias da Petrobras. Mas a 

mais importante está associada às maiores difi-
culdades de se repassar contratos interruptíveis 
no Rio de Janeiro.  

O conflito entre a Petrobras e o Estado do 
Rio explicitou uma questão que até então era 
pouco conhecida pela sociedade: a situação crí-
tica da oferta de gás no Brasil. A escassez atual 
de gás só não resultou num racionamento ex-
plícito em função das características técnicas e 
a organização industrial específica do setor. O 
que ficou claro para a sociedade é que a escas-
sez de gás não é uma hipótese, mas uma triste 
realidade. O que não ficou claro foi qual é o ta-
manho da margem de manobra da Petrobras 
para evitar um racionamento explícito de gás 
natural.  

Diante da escassez de gás natural, o gover-
no brasileiro vive um grande dilema com relação 
à estratégia do despacho das termelétricas. Ba-
sicamente, o governo deve optar entre duas 
opções: 1) priorizar o despacho das térmicas a 
gás, racionando a oferta de gás para os outros 
setores; 2) despachar as térmicas de acordo 
com a disponibilidade de gás do dia. Partindo 
da hipótese de que ambas as opções podem 
garantir o abastecimento de energia para o país 
(o que não pode ser considerado uma certeza 
absoluta), existem grandes diferenças relativas 
ao impacto destas duas estratégias para o mer-
cado elétrico brasileiro.  

A primeira opção significa despachar uma 
grande capacidade térmica quando o nível dos 
reservatórios estiver abaixo da Curva de Aver-
são ao Risco. Neste caso, a recuperação do 
nível dos reservatórios dependeria de um volu-
me de chuvas menor. Uma vez recuperado o 
nível dos reservatórios, as térmicas seriam des-
ligadas. Ou seja, haveria um despacho térmico 
em maior quantidade durante um período de 
tempo menor. Na segunda opção, a recupera-
ção dos reservatórios depende de um maior 
volume de chuvas. Caso não chova muito, as 

Uma Nota sobre a Escassez de Gás e o Despacho das 
Termelétricas: Urgência da Visão Integrada de Política 

Energética  
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térmicas podem ficar ligadas por um período 
longo.  

Caso ambas as estratégias garantam a ofer-
ta de energia, a diferença entre elas seria o 
tempo de despacho térmico: curto na primeira 
opção e longo na segunda. O tempo do despa-
cho térmico tem uma importância fundamental 
para o mercado livre de energia. Enquanto as 
térmicas estiverem sendo acionadas, o Preço 
de Liquidação de Diferença – PLD e, portanto, o 
preço da energia no mercado livre, tende a ficar 
em patamares mais elevados. As empresas que 
estiverem sem contratos de longo-prazo estarão 
expostas a preços de energia altos e voláteis. 
Assim, é do interesse destas empresas que o 
despacho térmico aconteça em maior volume e 
em períodos mais curtos. Neste caso, é mais 
provável que surjam períodos de calmaria no 
mercado elétrico, que permitiria às mesmas 
buscar um porto seguro de um contrato de lon-
go-prazo.  

O cálculo que o governo deve fazer não é 
simples. A questão é saber quais as conse-
qüências políticas e econômicas de deixar o 
mercado elétrico sujeito a grande instabilidade e 
de um racionamento no setor de gás. É impor-
tante aceitar que não dá pra ficar sem escolher 
entre estas duas opções. Ou seja, evitar um ra-
cionamento de gás significa um mercado 
elétrico mais instável. Esta instabilidade tem le-
vado algumas comercializadoras e mesmo 
algumas grandes empresas descontratadas a 
pressionar as autoridades do setor em busca de 
soluções para seus problemas. Invariavelmente, 
estas soluções implicam alguma forma de so-
cialização de perdas. Perdas estas, que foram 
resultado de estratégias arriscadas de atuação 
no mercado livre, e que produziram muito lucro 
no passado recente.  

A estratégia do governo até agora foi tentar 
evitar um racionamento explícito no mercado de 

gás, administrando a demanda do energético 
nos setores não termelétricos, visando liberar o 
máximo de gás para as térmicas sem causar 
grandes traumas no mercado existente de gás 
natural.  Entretanto, como o cobertor é curto, al-
guns já estão pagando pela incapacidade do 
governo e do setor energético em garantir a o-
ferta de gás natural. Por enquanto a conta está 
sendo dividida entre os grandes consumidores 
de eletricidade que se encontram descontrata-
dos, as comercializadoras de eletricidade no 
mercado livre que assumiram posições arrisca-
das, as distribuidoras de gás que perderam 
oportunidade de crescer e, até mesmo, o con-
junto dos consumidores elétricos que passaram 
a arcar com o encargo do sistema que cobre a 
diferença entre o valor do gás natural e dos 
combustíveis substitutos.  

O dilema apresentado acima traz algumas li-
ções importantes. A primeira é que o que está 
por traz deste dilema é a falha da política ener-
gética em garantir o suprimento de gás natural. 
A segunda é que a falha em garantir o supri-
mento de energia se materializa em perdas 
econômicas associadas aos custos mais eleva-
dos da energia. E, por fim, cada opção do 
dilema acima atribui perdas econômicas a agen-
tes diferentes. Ou seja, ao falhar na garantia do 
suprimento, o governo se coloca numa posição 
política muito desconfortável de ter que escolher 
quem vai pagar por este erro. 

 

¹ Professor do IE-UFRJ/Pesquisador do GEE  
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O agravamento das tensões políticas no Orien-
te, as decisões estratégicas de oferta de petróleo 
da OPEP, o tamanho dos estoques nos EUA e a 
estação dos furacões, são ameaças permanentes 
às economias das nações. Os eixos energéticos 
mundiais constituídos na atualidade majoritaria-
mente por fornecedores de combustíveis fósseis 
alimentam a tensão no mundo. O Brasil, como po-
tencial fornecedor de bioenergia em larga escala 
mediante a realização de grande esforço, pode se 
posicionar como um novo eixo de energia mundial 
e ser um real protagonista na segurança energéti-
ca. 

Um segundo aspecto da conjuntura global de-
terminante para o futuro do mercado dos 
biocombustíveis diz respeito ao ponto de equilíbrio 
(que será) estabelecido em um cenário em que 
deverão coexistir  o crescimento econômico (parti-
cularmente  o vertiginoso crescimento que se 
espera da China e da Índia) com a estabilização 
das emissões de carbono.  

De um lado se espera minimizar os impactos 
ambientais projetados como decorrência da utili-
zação dos combustíveis fósseis (para os quais o 
efeito China/Índia exacerbam o que seria o já pre-
ocupante crescimento vegetativo das emissões). 
Nesse sentido já há pressão dos países industria-
lizados para que o limite às emissões seja 
adotado por todos os países.  

Por outro lado, os países emergentes reivindi-
cam que não podem ser privados da perspectiva 
de crescimento de processos já realizados por pa-
íses altamente emissores de CO2 como a 
Alemanha ou os Estados UnidosI.     

Desse quadro resulta a necessidade de se 
construir uma agenda economicamente sustentá-
vel de substituição dos combustíveis fósseis que 
permita a transição da situação atual para uma in-
fra-estrutura energética ambientalmente 
sustentável. No contexto mundial, a transição para 
uma nova infra-estrutura energética será compos-
ta por um conjunto de modalidades de 
intervenção, que impactem no volume de energia 
consumida tais como aumento da eficiência dos 
usos de energia e conservação de recursos ener-
géticos por parte do usuário final. No campo da 

expansão da oferta de energia, pelo desenvolvi-
mento e implementação de tecnologias de 
geração mais eficientes. Um terceiro conjunto de 
iniciativas diz respeito a medidas mitigatórias so-
bre o uso de recursos poluentes tais como 
desenvolvimento e implementação de tecnologias 
para captura e armazenamento de carbono. Por 
último, a adoção crescente de fontes de energia 
pouco poluentes tais como a energia eólica, solar, 
nuclear e dos biocombustíveis.  

Os benefícios dessa transição não vão se res-
tringir ao meio ambiente, mas fortalecerão a 
segurança energética mundial pela redução da 
dependência dos combustíveis fósseis. O Brasil, 
como país emergente, se destaca pela possibili-
dade de exercer um papel diferenciado nesse 
contexto, apresentando potencial para conciliar 
seu próprio crescimento em condições auto-
sustentáveis com a oferta de um produto ambien-
talmente correto que pode ser parte da solução 
para o problema energético de outros países. 
Configura-se aí a possibilidade de crescimento 
econômico também apoiado sobre a necessidade 
externaII.  

Esforços para o desenvolvimento de soluções 
têm sido realizados em todo mundo. O volume de 
pesquisas dedicadas ao desenvolvimento de al-
ternativas energéticas é imenso. O 
desenvolvimento tecnológico promete a viabiliza-
ção de novas e mais eficientes fontes e processos 
de geração de energia  

Fala-se muito nos ambientes acadêmico e em-
presarial, com repercussão na mídia internacional, 
sobre a criação de um mercado global de biocom-
bustíveis, e principalmente que o etanol brasileiro 
representa a melhor alternativa de combustível lí-
quido para veículos leves na atualidade. O Brasil é 
o país com maior potencial de expansão imediata 
da produção de biocombustíveis no mundo. Há 
regiões na África onde as condições climáticas e 
disponibilidade de solos adequados à cultura da 
cana-de-açúcar permitiriam a implantação de a-
groindústria canavieira contribuindo com a oferta 
de etanol no mercado mundial. No entanto, pesa-
dos investimentos na cultura em si, na 
implantação das indústrias e na infra-estrutura ne-
cessária para o escoamento da produção, indicam 

Patamares Tecnológicos na Produção de Etanol: da 
Usina do ProÁlcool  à Usina do Futuro*  
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prazos mínimos para a viabilização dessa indús-
tria naquela regiãoIII. O etanol brasileiro é, 
atualmente, o biocombustível com melhor saldo 
energético e maior competitividade em relação à 
gasolina. Quando comparado a outros biocombus-
tíveis, o etanol brasileiro representa a melhor 
alternativa comercialmente ofertada na atualidade.  

Somos o único país no mundo que implemen-
tou um programa nas proporções do ProÁlcool. 
Hoje o país colhe os frutos do investimento e do 
planejamento governamental feito no passado 
caminhando para a auto-sustentabilidade energé-
tica em bases ambientalmente corretas. A 
integração dos biocombustíveis com a hidroeletri-
cidade e a bioeletricidade nos posiciona na 
vanguarda da oferta de energia limpa.  

Nossa matriz energética é mais “verde” que a 
maioria das nações no mundoIV. Através do plane-
jamento energético e da implementação de ações 
articuladas e integradas do estado, da iniciativa 
privada e da academia, podemos até mesmo pla-
nejar e implementar estratégias para ter, em 
algumas décadas, opções de energia limpa em 
usos cada vez mais diversificados.   

Justamente pela associação das potencialida-
des físicas de que o país dispõe com as 
competências acumuladas pelo setor sucroalcoo-
leiro ao longo de sua trajetória, temos uma 
posição de vantagem que precisa ser explorada (e 
ampliada) através de um conjunto de ações priva-
das e estatais. É justamente essa combinação de 
ações, sua extensão, seu escopo e intensidade, 
que vai determinar a trajetória do setor no futuro: 
sua importância no cenário nacional e mundial.  

A partir da confrontação da tecnologia de pro-
dução de etanol atualmente empregada com as 
novas tecnologias em desenvolvimento observa-
se que uma quebra de paradigma tecnológico na 
produção de biocombustíveis é iminente e a traje-
tória do setor sucroalcooleiro nacional no futuro 
depende de ações do Estado no presente.  

Toda a configuração agroindustrial da fabrica-
ção de etanol brasileiro é resultado de um 
balanceamento entre a produção agrícola da ca-
na-de-açúcar e a produção industrial de seus 
derivados.  Trata-se de um conjunto de inter-
relações entre atores que vem evoluindo através 
de séculos de cultura da cana-de-açúcar brasilei-
ra. Não há, no contexto mundial, nação cuja 
cadeia de produção agroindustrial do setor sucro-
alcooleiro conte com o amadurecimento e o 
acúmulo de conhecimento e experiência como o 
Brasil. A rede de atores que compõem o sistema 
agroindustrial da cana-de-açúcar não se reproduz 

em outros contextos econômicos, o que constitui 
um diferencial competitivo deste setor. Somam-se 
a isso os elevados padrões de eficiência agro-
energética aqui praticados que associam as van-
tagens climáticas e disponibilidade de solo e água 
no Brasil com desenvolvimento tecnológico e ma-
lha industrial.  

Se num determinado momento da história o 
quadro regulatório, resultante da forte intervenção 
estatal promoveu a expansão da produção e do 
consumo do etanol brasileiro através do ProÁlcool, 
num segundo momento, foram as competências 
distintivas desenvolvidas e acumuladas nos mui-
tos anos de experiência que permitiram que, 
mesmo apesar da extinção dos subsídios estatais, 
o setor sucroalcooleiro tenha sido capaz de seguir 
sua trajetória atingindo padrões de competitivida-
de incomparáveis no cenário mundial dos 
biocombustíveis. O momento atual se caracteriza 
por dois aspectos: a flagrante expansão da produ-
ção sucroalcooleira nacional e o dinamismo das 
pesquisas (dentro e fora do país) que resultarão 
em novos processos de produção.  

Os aspectos técnicos que determinam a viabili-
dade econômica da Usina sempre serão função 
dos custos de produção de cada empreendimento 
e, portanto sensíveis ao progresso técnico e a e-
ventuais novas tecnologias de fabricação. O preço 
do petróleo, aparentemente se estabiliza num pa-
tamar bastante alto e não representa ameaça ao 
setorV. Os custos atuais de produção tornam o e-
tanol competitivo em relação à gasolina. Ainda 
assim, os custos de produção dos combustíveis lí-
quidos derivados do petróleo sempre vão impactar 
o mercado de etanol representando um canal para 
elevadas flutuações de preço. 

Sobre a Quebra de Paradigma Tecnológico 
na Produção de Biocombustíveis 

A oferta estável de energia em quantidade e 
preços adequados é fundamental para a promo-
ção do bem estar social e para a garantia da 
estabilidade e do crescimento econômico das na-
ções.  Um quadro de segurança energética tende 
a ser buscado por todos os países. Diante da 
perspectiva de restrição da oferta de petróleo, es-
sa fonte de energia deve ser utilizada como um 
instrumento de transição para o futuro num padrão 
sustentável.  

Nesse sentido, a ação do Estado pode induzir 
as ações do mercado de tal forma que as neces-
sidades energéticas da geração atual sejam 
atendidas ao mesmo tempo em que se gere as 
condições para implementação de novas e mais 
limpas tecnologias e fontes de energia para as ge-
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rações futuras. É o que têm feito países fortemen-
te dependentes de combustíveis fósseis.  O etanol 
pode ser parte da solução para esses países. O 
etanol brasileiro, e a tecnologia de produção aqui 
desenvolvida representam na atualidade a melhor 
solução comercialmente disponível para esses pa-
íses.    

A agroenergia vai mudar o paradigma da agri-
cultura mundial. Grandes produtores deverão 
dispor de um conjunto de fatores: terra disponível, 
sol, água, tecnologia, mão-de-obra e capacidade 
de realizar e/ou atrair investimentos. No contexto 
atual os países desenvolvidos têm potencial de in-
vestimento, mas não dispõem de condições 
geográficas e climáticas adequadas em seus terri-
tórios. Dos países do sul, o Brasil (e talvez alguns 
países africanos) está entre os que mais vão se 
beneficiar desse mercado em expansão. Diante 
dessa imensa oportunidade, o país deve se em-
penhar para que a matriz energética conceda um 
bom espaço para a agroenergia. O crescimento da 
produção de bioenergia não pode resultar em me-
ra transferência de riquezas naturais, como terra, 
solo e água, para sustentar os altos níveis de con-
sumo dos países desenvolvidos. 

O Brasil dispõe de todos os aspectos necessá-
rios para assumir uma posição de liderança no 
fornecimento de biocombustíveis destinados à 
mistura com a gasolina para utilização em veícu-
los leves. O etanol é um segmento do agronegócio 
que ultrapassou a fronteira dos alimentos, bebidas 
e fibras. A agroenergia é um fato e, no que diz 
respeito ao setor sucroalcooleiro, pode ser desen-
volvida com altos padrões de eficiência e 
produtividade, tanto no campo dos biocombustí-
veis quanto da bioeletricidade. Como substituto à 
gasolina, o etanol está fadado a manter a sua 
competitividade. Não há ameaça significativa à 
competitividade do etanol brasileiro.   

Ser factível não garante a máxima exploração 
da oportunidade de mercado.  O etanol pode sim-
plesmente não se consolidar como alternativa 
adotada em larga escala no mundo. Há uma série 
de riscos associados à magnitude da expansão 
anunciada. 

A efetivação das novas tecnologias aqui descri-
tas como o novo paradigma produtivo pode não 
acontecer. Essa vulnerabilidade se configura caso 
surjam no cenário mundial outras rotas tecnológi-
cas “baseadas em matérias primas alternativas” 
sobre as quais não tenhamos conhecimento acu-
mulado ou condições favoráveis de produção. E 
que essas alternativas se difundam de forma mais 
eficiente e ágil que o etanol brasileiro. Essa hipó-

tese é remota, particularmente se considerarmos o 
tempo de difusão e implementação de outras ro-
tas. Além disso, são necessários enormes 
volumes de energia para substituição dos combus-
tíveis fósseis, e esses volumes tendem ainda a 
aumentar através do tempo. O futuro é multi-
energético. Não se pode esperar que o etanol bra-
sileiro venha a ser a solução para o problema dos 
combustíveis no mundo como um todo. Mas pode-
se esperar que o país venha a usufruir amplamen-
te das vantagens competitivas que o etanol da 
cana-de-açúcar tem tanto no mercado interno 
quanto no mercado externo. 

Há ainda a possibilidade de que o Brasil não 
domine as tecnologias disruptivas de produção do 
etanol de segunda geração ou simplesmente não 
as desenvolva a tempo de estarem maduras 
quando disseminadas em outros países. O domí-
nio das tecnologias de produção do combustível 
de segunda geração provavelmente não será bra-
sileiro. O Brasil participa e deve seguir se 
esforçando para ser um dos principais produtores 
de tecnologia nesse campo. No entanto, as vanta-
gens brasileiras se manterão, independentemente 
do domínio das tecnologias.  

Nesse caso perderíamos as vantagens associ-
adas a sermos detentores, de que dispomos hoje, 
e passaríamos a ser dependente do fornecimento 
de “tecnologias estrangeiras”. Cabe aqui lembrar 
que a competitividade do etanol brasileiro hoje es-
tá fortemente apoiada sobre as vantagens naturais 
e a tecnologia agrícola, mas que no futuro o peso 
da etapa industrial na constituição de custos com-
petitivos será maior. Mais uma vez, a 
vulnerabilidade que essa possibilidade representa 
não é muito significativa.  O eventual pagamento 
de royalties aos detentores das novas tecnologias 
muito dificilmente irá sobrepujar as grandes mar-
gens proporcionadas pelos  índices de eficiência 
fotossintética obtidos em território brasileiro.  O 
que perderíamos seria a capacidade de fornecer 
soluções aqui desenvolvidas para outras áreas. 

Os volumes necessários para o abastecimento 
de etanol a outras economias no horizonte de 10-
20 anos, também poderiam representar um obstá-
culo importante à internacionalização do etanol. 
Isso não diz respeito à disponibilidade de terras ou 
a capacidade de produção de alimentos e de ma-
térias-primas. A disponibilidade de terras 
agriculturáveis não utilizada representa para o 
Brasil grande oportunidade de expansão da cultu-
ra da cana-de-açúcar.  São poucas as regiões do 
planeta que conciliam as condições climáticas 
com a disponibilidade de terras. O Brasil e Angola 
são os principais candidatos a essa expansão. O 
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que se pretende sinalizar aqui é que pode haver 
dificuldade na expansão da atividade em regiões 
não tradicionais de produção onde a obtenção dos 
níveis de produtividade e dos custos de produção 
hoje praticados não aconteça com facilidade e no 
tempo esperado. Ou ainda, pode ocorrer que os 
investimentos não aconteçam na proporção proje-
tada. A esse respeito, destaca-se a existência de 
instituições de pesquisa tais como a Embrapa e o 
CTC, que têm demonstrado enorme capacidade 
de desenvolvimento e implementação da cultura 
da cana-de-açúcar em diferentes regiões. 

A comercialização dos volumes projetados pa-
ra os próximos anos também pode não se efetivar 
como decorrência de uma série restrições físicas 
ou econômicas à comercialização. A criação da in-
fra-estrutura necessária para a produção, 
transporte, armazenamento e distribuição de vo-
lumes tão grandes de etanol requerem 
investimentos igualmente grandes e que dificil-
mente acontecerão espontaneamente. Barreiras 
logísticas podem se configurar como um entrave, 
não só à exportação como à própria expansão da 
produção.  Mais uma vez não se configura através 
desse aspecto vulnerabilidade significativa: a ex-
periência anterior do país na implementação de 
um programa do porte do ProÁlcool, a presença 
de atores fortes, como a Petrobrás,  sinalizam que 
a capacidade de coordenação sobre os investi-
mentos desta natureza pode ser  efetivada/ 
resgatada/desenvolvida. 

Uma última séria vulnerabilidade diz respeito à 
aceitação do etanol combustível como parte da 
solução para o problema de substituição dos com-
bustíveis fósseis. O Brasil precisa investir esforços 
para comprovar e garantir que o etanol aqui pro-
duzido é uma alternativa adequada do ponto de 
vista da sustentabilidade, em sentido amplo. 

A Trajetória do Setor Sucroalcooleiro Na-
cional no Futuro Depende de Ações do Estado 
no Presente 

Novas tecnologias de produção de bioenergia e 
novos combustíveis renováveis e/ou avanços na 
conservação não necessariamente representam 
ameaças ao setor sucroalcooleiro a curto ou mé-
dio prazo.  

Uma vez que se assuma o papel estratégico do 
setor para o futuro do país, à semelhança do que 
foi feito no ProÁlcool, e que se criem mecanismos 
adequados ao momento histórico. O papel exerci-
do no passado pelas políticas públicas na 
mudança de patamar tecnológico das diferentes 
configurações industriais caracterizadas neste ar-

tigo é evidente. A sua importância através do 
tempo persiste, ainda que sua natureza mude. 

 Através do ProÁlcool o governo brasileiro 
promoveu uma ambiciosa expansão da oferta de 
etanol. A natureza das ações que são necessárias 
nesse momento é bastante diferente daquelas. A 
expansão da produção está acontecendo à revelia 
de incentivos e fomentos por parte do estado, o 
que é muito positivo.  No entanto, a ausência de 
coordenação pode levar a uma expansão desor-
denada, indiscriminada. A qualidade dessa 
expansão em termos de resultados para a popula-
ção brasileira, para os trabalhadores da cadeia de 
produção sucroalcooleira, para a economia do pa-
ís e para a iniciativa privada é que pode ser 
fortemente favorecida em decorrência de políticas 
adequadas.  Dificilmente o país perderá sua van-
tagem competitiva, mas isso não significa que 
devamos nos satisfazer / acomodar no quadro po-
sitivo que o etanol brasileiro enfrenta hoje.  

O país tem sido capaz de gerar riqueza através 
da inovação científica e tecnológica voltadas para 
o setor sucroalcooleiro. Esse quadro precisa ser 
mantido e intensificado. Os estudos realizados no 
âmbito deste artigo revelam a necessidade de alo-
cação sistemática e consistente de recursos para 
o desenvolvimento tecnológico.  

O preço do petróleo elevado torna o biocom-
bustível de primeira geração lucrativo e, numa 
racionalidade estritamente empresarial, sobretudo 
no curto prazo, desincentiva o desenvolvimento do 
biocombustível de segunda geração. O descaso 
em relação ao desenvolvimento tecnológico segu-
ramente resultará em maior vulnerabilidade para o 
setor.  

A agenda de pesquisa e desenvolvimento para 
o setor deve seguir contemplando diferentes cam-
pos de conhecimento. O caráter estratégico 
justifica a criação de um centro de excelência em 
pesquisa e desenvolvimento de bioetanol com me-
tas claras de desenvolvimento, complementação e 
consolidação de nossas competências. Essa a-
genda não pode prescindir de avanços nos 
diferentes campos quais sejam, hidrólise de mate-
rial lignocelulósico, rotas de gaseificação, 
biorefinaria, sucroquímica, alcoolquímica, bens de 
capital, desenvolvimento genético e varietal de 
espécies de cana destinada à produção de bioe-
nergia e adequadas às diferentes regiões do país 
e do mundo e o desenvolvimento da biotecnologia 
aplicada a bioenergia. 

Através de programas de pesquisa, desenvol-
vimento e inovação, voltados para a cadeia 
produtiva do etanol, será viabilizada a redução de 
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custos e melhoria contínua da sustentabilidade da 
cadeia, resultando em ganhos de produtividade, 
otimização das operações agrícolas, ganhos na e-
ficiência industrial, redução dos efluentes e seu 
reciclo, redução do consumo de água e energia e 
otimização do uso de insumos.  

Particularmente às tecnologias de fabricação, o 
ambiente acadêmico deverá ser capaz de atuar 
em conjunto com o ambiente empresarial no de-
senvolvimento das soluções e na implementação 
das novas rotas. 

O porte dos equipamentos utilizados no pro-
cesso de fabricação de etanol dificilmente permite 
que os experimentos industriais sejam realizados 
por empresas isoladamente. A passagem das 
pesquisas de bancada para o projeto piloto requer 
parceria com pelo menos uma empresa fabricante 
de bens de capital. Esse é, em regra, um meca-
nismo intensivo em engenharia, particularmente 
na engenharia de processos. 

Muitas das soluções tecnológicas hoje imple-
mentadas já estavam disponíveis comercialmente 
durante o ProÁlcool. Exemplos disso são os pro-
cessos de extração a partir da difusão (avançados 
e altamente eficientes), melhorias de projetos nos 
subsistemas de fermentação e destilação e servi-
ços de geração de calor. O fato de que essas 
alternativas não foram adotadas àquela época, e 
hoje fazem parte das configurações industriais, 
sugere que a retirada dos subsídios e incentivos 
governamentais pressionou os produtores para a 
realização de investimentos na modernização de 
suas plantas. Ainda que incrementais, os ganhos 
de produtividade contribuíram decisivamente para 
a competitividade atual do setor.  Graças à exis-
tência de centros de pesquisa altamente 
capacitados, essas soluções estavam disponíveis 
quando isso foi mais necessário. Alterações de 
projeto se acumularam através do tempo e acon-
teceram de forma desordenada, resultando num 
parque industrial com alta heterogeneidade em 
termos de configuração.  Ainda assim, os números 
globais revelam inquestionável avanço técnico do 
setor durante o período. 

As novas tecnologias emergentes provavel-
mente não trarão grandes desafios de natureza 
tecnológica ao setor de bens de capital. A fabrica-
ção de reatores para a hidrólise ou de 
gaseificadores não representa grande ameaça sob 
o ponto de vista de fabricação. Possivelmente haja 
mais eletrônica embarcada nos equipamentos em 
virtude do emprego de automação nos processos 
de fabricação. É provável que os equipamentos 
demandem materiais mais resistentes que os utili-

zados atualmente. As maiores transformações 
tecnológicas serão no campo da engenharia de 
processos e não na engenharia de produtos (bens 
de capital). Desta forma, o desenvolvimento do se-
tor de serviços de engenharia (know-how) tende a 
ser decisivo.  Esse setor é fundamental para o pa-
ís por dois motivos: ele pode contribuir seja para a 
exportação da tecnologia brasileira pela oferta de 
projetos completos para todo o complexo, seja pa-
ra elevar a capacidade de especificar os 
equipamentos que são adotados nos projetos.  
Convém lembrar que empresas de engenharia 
brasileiras certamente tenderão a especificar e-
quipamentos nacionais.  

Se há forte sinergia na inter-relação dos servi-
ços de engenharia com o setor de bens de capital, 
são maiores as chances do país exportar tecnolo-
gia, máquinas e equipamentos para a expansão 
da produção de etanol de cana-de-açúcar em ou-
tros países.     

Planejamento da Expansão 

O governo também tem importante papel no 
“planejamento da expansão” contribuindo com a 
criação das condições para a transição para um 
novo paradigma de produção e/ou para o surgi-
mento de uma nova indústria de energia (etanol e 
energia elétrica) com base na cana de açúcar. O 
zoneamento econômico-ecológico é fundamental 
para a definição das áreas onde será possível ex-
pandir a produção. Através de incentivos será 
possível melhorar os parâmetros de sustentabili-
dade na produção e uso do etanol. 

No que diz respeito às configurações industri-
ais no futuro algumas questões estão postas. 
Como será repartida a utilização do bagaço entre 
a produção de etanol de segunda geração e a 
produção de bioeletricidade? Especula-se hoje 
que o etanol celulósico, uma vez viabilizado em 
escala industrial, competirá com a bioeletricidade 
pelo acesso ao bagaço. A viabilização em escala 
industrial dos processos de produção de etanol 
celulósico é iminente. Seguramente acontecerá 
dentro do período de vida útil das plantas que es-
tão sendo criadas.  

A expansão da produção do etanol no Brasil 
será motivada tanto pela expansão do mercado in-
terno quanto do mercado externo. A fração da 
oferta desse biocombustível oferecida ao mercado 
interno merece ser foco de sinalização clara pelo 
governo.  A mesma sinalização resultará em maior 
segurança aos mercados externos (a partir da de-
finição da extensão que a bioeletricidade deverá  
ter na matriz energética brasileira), facilitando a 
criação do mercado internacional de etanol. Além 
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disso, essa sinalização auxiliará os processos de 
tomada de decisão sobre a configuração industrial 
dos novos empreendimentos.  

Até o momento, o etanol tem sido adotado co-
mo uma parcela da matriz de transportes dedicada 
a veículos leves. Em sua maior parte, esses veícu-
los respondem por uma fração do transporte de 
passageiros. O escoamento da produção intra e 
entre estados realizado através nas rodovias bra-
sileiras acontece através de veículos pesados, 
para os quais ainda não se desenvolveu motores 
movidos a etanol. Nesses casos, o biodiesel é a 
alternativa de biocombustível disponível (e cujas 
perspectivas de participação na matriz de trans-
porte não se equiparam em termos de 
volumes/impacto ao etanol). Também aqui, o Bra-
sil pode explorar ainda mais suas vantagens 
comparativas na produção de etanol combustível. 
Através da introdução no mercado de veículos 
médios que utilizem motores flexfuel em substitui-
ção aos motores a diesel. Outra alternativa a ser 
desenvolvida é o uso do  etanol como combustível 
para o setor de aviaçãoVI. 

É premente que o país projete a expansão da 
produção de biocombustível etanol e da bioeletri-
cidade em função de uma visão de futuro de sua 
matriz energética (e a participação da matriz de 
transportes na mesma). A partir da definição de 
uma estratégia de produção e consumo de bioe-
nergia no país serão delineadas não só ações 
públicas, mas principalmente sinalizado ao setor 
privado o papel que pode ter no futuro e o tama-
nho do mercado interno. 

O planejamento da expansão pode garantir a 
geração de novos e bons empregos diretos, indire-
tos e induzidos além da oferta de recursos 
humanos qualificados para a expansão. 

Dentre as oportunidades da imensa expansão 
que está anunciada, está o desenvolvimento de 
novas regiões produtoras no país, gerando condi-
ções para a interiorização e regionalização do 
desenvolvimento pela expansão da agricultura de 
energia e agregação de valor na cadeia produtiva. 
Aí também se enquadram as áreas tradicionais de 
baixa produtividade (NE e RJ) que podem ser in-
seridas de forma competitiva na dinâmica interna 
e externa de expansão da produção de etanol.  

Questão Estratégica 

A construção de uma política nacional para o 
clima, a fixação de metas e padrões energéticos e 
ambientais para as atividades de geração e distri-
buição de energia e de produção e uso de 
combustíveis, a adequada regulação do mercado 

de energia no país e o desenvolvimento de um 
ambiente institucional favorável deverão garantir a 
segurança energética e a gestão de energia no 
Brasil.  

Faz parte desse processo, assumir absoluto 
controle sobre o desmatamento e as demais mo-
dalidades de emissão do carbono por um lado (por 
exemplo, pelo desincentivo às fontes com altas ta-
xas de emissão) e pelo outro lado a promoção das 
fontes de energia que reciclam o carbono e são 
menos poluentes de uma forma geral. Essas inter-
venções abarcam não só as medidas que 
promoverão a expansão da produção, do consu-
mo de bioenergia e do respectivo desenvolvimento 
tecnológico, mas também a demonstração por 
parte do governo de sua capacidade de fazer res-
peitar as leis e implementar os programas de 
expansão da agroenergia em padrões sustentá-
veis.  

Uma parte significativa das críticas que são fei-
tas aos biocombustíveis não se aplica ao etanol 
brasileiro, pois a dinâmica de expansão do biodie-
sel, por exemplo, difere em muito da dinâmica do 
etanol. Grande parte dessas críticas feitas ao eta-
nol do Brasil se fundamenta na incapacidade do 
estado de criar regras, normas e leis de forma co-
ordenada e segundo os interesses do país, e de 
implementá-las de forma eficiente. 

Virtualmente, a participação de fontes renová-
veis na matriz energética brasileira pode vir a se 
constituir num fator de competitividade a ser ex-
plorado pelo país no mercado global. Na hipótese 
de serem internalizados os custos ambientais de 
fabricação de bens e commodities na formação de 
preços, a competitividade dos produtos brasileiros 
no contexto global se elevaria drasticamente. A 
tendência de maior consciência ambiental reper-
cute na maior aceitação dos produtos  resultantes 
de processos “ambientalmente corretos”.  O Brasil 
já possui uma matriz considerada bastante limpa, 
em que a fonte hídrica é responsável por 77% da 
geração de energia. Nesse sentido, o país poderia 
explorar o fato de que seus produtos utilizam “e-
nergia verde” em seus processos de fabricação.  

Até mesmo a questão de segurança alimentar 
pode ser explorada como um aspecto positivo pa-
ra o país. Nossa vantagem comparativa em 
relação aos EUA não se restringe à produção de 
etanol e agroenergia. O fato de o Brasil ter frontei-
ra agrícola e condições climáticas favoráveis nos 
coloca em posição de expandir também a oferta 
de alimentos ao mercado mundial. 

A renovação da frota de veículos leves, com o 
crescimento dos veículos flex fuel, imprime flexibi-
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lidade às alternativas de políticas públicas. Sendo 
esses motores capazes de comportar gasolina pu-
ra, etanol puro ou qualquer mistura intermediária 
dos dois, e, sendo a prática de adição de etanol à 
gasolina difundida e aceita pela população há a-
nos, o governo pode explorar essa peculiaridade 
brasileira. A atual taxa de mistura compulsória de 
etanol à gasolina representa um “buffer” que pode 
ser utilizado pelo governo em cenários de maior 
ou menor demanda internacional pelo etanol, ou 
de maior ou menor oferta pelo setor produtivo. Va-
le aqui lembrar que a oferta dos veículos flex fuel 
nacionais aos mercados estrangeiros, possivel-
mente como parte de um pacote que incluiria 
tecnologia de produção e o próprio combustível, 
também representa grande oportunidade para o 
país.  

Uma outra alternativa, ainda hoje limitada pelas 
características técnicas da gasolina brasileira, se-
ria a exportação  de “blends” para os países que 
vierem a adotar  a adição de etanol ao combustí-
vel. Muitos países importadores de gasolina teriam 
que realizar investimentos na infra-estrutura para 
a realização da mistura dos dois combustíveis. 
Uma oportunidade para o Brasil seria o desenvol-
vimento de soluções específicas para cada país e 
a exportação do combustível “verde” (gasolina a-
dequada aos diferentes mercados e já misturada 
ao etanol nas proporções desejadas) e até mesmo 
dos próprios veículos.VII    

O estágio avançado atual da produção de eta-
nol no Brasil é, na verdade, um processo de 
aprendizado que foi sendo consolidado: inicial-
mente com a “usina do ProÁlcool”, chegando ao 
padrão de usina atual e que, em franca transição, 
deverá galgar um novo patamar tecnológico. 

Arranjos que foram adequados no passado, 
como o período do Pró-Alcool,  podem não se re-
velar adequados no presente, nem dariam conta 
da complexidade atual e futura. Assim, estes três 
patamares tecnológicos são resultado de uma 
combinação de condições tecnológicas e institu-
cionais específicas. O futuro do setor 
sucroalcooleiro seguirá sendo determinado pelo 
ambiente de mercado e regulatório no qual as 
empresas atuam e pelas significativas transforma-
ções tecnológicas que estão previstas. A usina do 
futuro assumirá configurações que dependem  das 
respostas aos desafios atuais. Cabe ao Estado e 
ao setor construírem o ambiente adequado para o 
desenvolvimento continuado e sustentado de bio-
energia da cana-de-açúcar no Brasil. 

 

¹ BNDES/Doutora em Ciências Sociais pelo 
CPDA/UFRRJ  
 

*Este artigo foi baseado na tese de doutorado intitulada 
“Três patamares tecnológicos na produção de etanol: a usina 
do PróÁlcool, a usina atual e a usina do futuro”, de autoria de 
Adriane Helena Rodrigues, sob orientação do Prof. Antônio 
Barros de Castro, apresentada em fevereiro de 2008 no 
CPDA/UFRRJ. 
I “The key point is that the countries of the South protect their 
interests by ensuring that such investments are sustainable, 
that they are created in partnership with local firms, that they 
foster technology and knowledge transfer, and that they lead to 
further investments in the value chain. The countries that are 
likely to contribute to the target of creating 18 Brazils in a 
decade form a swathe across the entire tropical region. (The 
countries could include: Brazil (doubling its present output); 
Argentina; Colombia, Venezuela and Ecuador; Central 
American and Caribbean countries; Nigeria; Congo Republic; 
Angola, Namibia; Ghana; Senegal, Gambia, Guinea, Togo, 
Mali, Chad; Namibia, Zimbabwe, Zambia; Kenya, Swaziland, 
Rwanda; Uganda, Tanzania; Malaysia; Thailand; The 
Philippines; Indonesia; Vietnam; India; China; South Africa; and 
Indian Ocean islands: Malagasy Republic; Mauritius; La 
Reunion.)” Pag. 3559 “This then is the basis of the bargain. The 
North desperately needs biofuels as a way of dealing with GHG 
emissions and with the imminent peaking of oil supplies, while 
the South has the potential capacity to build new industries 
around biofuels and provide rivers of fuel to the North. Never 
before have the gains from trade been made so manifest. The 
issue is: can the two sides overcome the difficulties that stand 
in the way and reach an accommodation that will serve their 
mutual interests?” Pagina 3552 Mathews, John A., Biofuel: 
What a Biopact between North and South could  achieve, 
Energy POlicy 35 (2007) págs 3550-3570, 
http://www.lean.net.au/thoughts/Biopact_paper_5Feb07.pdf 
II “The next decade then provides the window of opportunity for 
the North to make a start on solving its GHG emissions problem 
with the substitution of fossil fuels by biofuels, sourced from the 
South, and the window of opportunity for the South to take 
advantage of this demand to establish new industrial clusters 
for the production of export biofuels. So, how could the South 
scale up in such a massive way in such a short time?” Pag. 
3554 Mathews, John A., Biofuel: What a Biopact between North 
and South could achieve, Energy Policy 35 (2007) págs 3550-
3570, http://www.lean.net.au/ 
thoughts/Biopact_paper_5Feb07.pdf 
III “Em 2009, o etanol deve ser incluído entre os produtos afri-
canos isentos de tarifas para entrar na União Européia, e, até 
2012, os países europeus passarão a misturar 5,75% de álcool 
à gasolina.”  “Há pelo menos 11 países no continente criando 
regras para produção e comercialização de etanol – entre eles 
África do Sul, Angola, Moçambique e Benin. A maioria preten-
de estabelecer a mistura de 10% de álcool à gasolina.” 
“Ambiente instável: Muitos países africanos têm conflitos tribais 
ou religiosos e instabilidade política, e nenhum ainda definiu 
regras para o funcionamento da indústria do etanol; - Mercado 
pequeno: O consumo africano é irrisório em comparação com o 
do Brasil. Especialistas calculam que serão necessários de 
cinco a dez anos para a África desenvolver seu mercado; - Lo-
gística precária: O continente tem escassez de estradas, 
ferrovias e portos para escoar a produção. Parte do que existe 
foi danificada por guerras”Fonte: Lima, Samantha -A nova fron-
teira do etanol- Empresas brasileiras começam a impulsionar o 
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etanol na África - um mercado nascente e uma ponte para 
vender à Europa , publicado em | 20.09.2007, Reu-
ters,http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0902
/economia/m0138746.html   

IV http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2006/Brazil.pdf. 
V WORLD PETROLEUM PRICES, International Energy Annual 
2005. Report Released: June-October 2007 
VI O uso do etanol como combustível na aviação apresenta 
muitas vantagens. Além de reduzir a emissão de CO2, apre-
senta maior produtividade (12% maior na aeronave Ipanema 
de Embraer), acréscimo de potência de 7% e redução dos cus-
tos de operação da ordem de R$3,5/R$1.Como desvantagens 
são citadas o aumento de consumo da ordem de 30 a 40%, 
maior corrosão nos motores e maior densidade, o que resulta  
em maior volume e peso e na necessidade de adaptação no 
sistema de partida. Já existem motores certificados no Brasil. 
Fonte: ISAF XVI. 

VII “O Brasil deve voltar a consumir mais álcool combustível do 
que gasolina a partir de 2012. O avanço do álcool nas bombas 
reflete as vendas expressivas de carros "flex" no país e a me-
lhor relação de preços do combustível sobre a gasolina. A 
expectativa é que a gasolina excedente seja exportada. Para 
isso, a Petrobras já investe pesado na melhoria da qualidade 
desse combustível.... "A Petrobras está investindo para melho-
rar a qualidade da gasolina. Com isso, poderá exportar para 
outros mercados e a preços mais atraentes", afirma a fonte. A 
estatal investe em unidades de hidrodessulfurização, que per-
mitem reduzir o teor de enxofre da gasolina. O objetivo é 
passar das atuais mil partículas por milhão (PPM) para 50 PPM 
nos próximos dois anos. Esses aportes estão estimados em 
cerca de US$ 3 bilhões. "Com uma gasolina de melhor quali-
dade, o Brasil pode conseguir preços até 30% maiores com o 
produto exportado", afirma a fonte.” Mônica Scaramuzzo Valo-
rEconômico,31/01/2008 
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Petróleo para Abril Fecha a US$ 109,92 em 

Nova York  
Depois de ultrapassar US$ 110 por barril em 

Nova York - cotação mais alta já registrada nesse 
mercado de futuros - o barril de petróleo devolveu 
parte dos ganhos, mas ainda assim fechou com 
alta expressiva, tanto na New York Mercantile Ex-
change (Nymex) quanto na Intercontinental 
Exchange (ICE, de Londres), no dia 12 de março.  

O comportamento foi um reflexo da nova des-
valorização do dólar perante o euro. Neste 
mesmo dia, o euro também bateu recorde, che-
gando a valer US$ 1,5526.  

 Também no dia 12 de março, antes do fecha-
mento do pregão viva-voz em Nova York, o 
contrato do tipo WTI para abril chegou a bater em 
US$ 110,20. Depois, recuou levemente, para fe-
char em US$ 109,92, com avanço de US$ 1,17. O 
vencimento de maio ganhou US$ 1,05, saindo a 
US$ 108,57. Em Londres, o Brent com entrega 
em abril terminou a US$ 106,27, com avanço de 
US$ 1,02, e o contrato de maio marcou US$ 
105,31 com alta de US$ 0,98.  

    Petrobras se Reúne com PDVSA no Dia 17 
de Março para Discutir Refinaria 

O diretor de Abastecimento da Petrobras, Pau-
lo Roberto Costa, programou se reunir no dia 17 
de março com executivos da PDVSA, em Cara-
cas, para definir itens do estatuto e do acordo de 
acionistas da unidade que será feita em parceria 
com a estatal venezuelana.  

De acordo com Costa, faltam poucos detalhes 
para finalizar a parceria iniciada no início do pri-
meiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva.  

Atrelada inicialmente a um projeto de explora-
ção da Petrobras de uma bacia na faixa 
petrolífera do Orinoco, no país vizinho, a refinaria 
já teve suas obras iniciadas em Pernambuco, a-
pesar da indefinição sobre a parceria.  

"Nós estamos vendo a parceria de forma ca-
sada (refinaria no Brasil e exploração na 
Venezuela), mas ainda não está claro como vai 
ser daqui mais para a frente", disse Costa. 

A refinaria vai processar até 200 mil barris diá-
rios de petróleo pesado e foi batizada com o 
nome de José Ignacio Abreu e Lima, em home-

nagem ao militar brasileiro que lutou junto a 
Simón Bolívar, herói da independência da Améri-
ca espanhola no século 19 e inspirador de 
Chávez.  

O projeto está estimado em 4 bilhões de dóla-
res e deve começar a operar em 2011.  

     Produção de Biodiesel Cresce em Janeiro, 
Mas Não o Suficiente 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divul-
gou a produção de biodiesel em janeiro, primeiro 
mês da mistura obrigatória do B2.  

Foram produzidos 51,7 milhões de litros, 4,4% 
maior que a produção de dezembro de 2008, de 
49,5 milhões de litros. Contudo, esta produção foi 
8% menor que os 56,2 milhões de litros necessá-
rios para a o primeiro mês de obrigatoriedade do 
B2  

A Brasil Ecodiesel com cinco unidades em 
produção foi a empresa que mais produziu, 25,9 
milhões de litros, 50% de todo o biodiesel produ-
zido em janeiro. A Granol de Anápolis foi 
individualmente a maior produtora, com 9 milhões 
de litros.   

Gás Natural Liquefeito Começa a Chegar 
no Brasil no Segundo Semestre do Ano  

A partir do segundo semestre de 2008, a Pe-
trobras prevê receber as primeiras cargas de Gás 
Natural Liquefeito (GNL), que será utilizado nas 
térmicas do Nordeste. A diretora de Gás e Ener-
gia da Petrobras, Maria das Graças Foster, 
informou, nesta terça-feira, que, no segundo se-
mestre, deverão chegar as primeiras cargas de 
GNL para o terminal de Pecen, que está em fase 
final de construção, no Ceará.. 

A diretora da Petrobras explicou que as pri-
meiras cargas serão da ordem de 2 milhões a 4 
milhões de metros cúbicos por dia de GNL. A Pe-
trobras assinou contrato com a Shell para a 
compra de cargas de GNL nos próximos três a-
nos. O produto tanto poderá ser deslocado para o 
terminal no Ceará, como para o terminal que está 
sendo construído na Baía de Guanabara, no Rio 
de Janeiro. O terminal no Ceará terá capacidade 
para regaseificar 7 milhões de metros cúbicos por 
dia de GNL, e o do Rio, 20 milhões de metros cú-
bicos. 

Fatos Marcantes 
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A diretora não quis revelar os volumes contra-
tados com a Shell, mas garantiu que, junto com o 
contrato assinado com outra empresa em fins do 
ano passado - que também não quis revelar o 
nome - fica garantida uma boa parte para atender 
as necessidades de suprimento de gás natural 
para a geração termoelétrica no Brasil. 

O terminal de regaseificação na Baía de Gua-
nabara deverá ficar concluído até setembro 
próximo. Para isso, segundo a diretora, estão fal-
tando algumas licenças de operação por parte da 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) que ela es-
pera receber em breve. A Petrobras está 
investindo cerca de US$ 1 bilhão na construção 
dos dois terminais e do afretamento de dois navi-
os. 

Petrobras Registra Recordes de Processa-
mento de Petróleo em Fevereiro 

A Petrobras apresentou, em fevereiro, recor-
des históricos de média mensal de 
processamento de petróleo depois daqueles apu-
rados em dezembro do ano passado. No segundo 
mês de 2008, houve o refino de 1.885.700 barris 
por dia, incluindo Líquido de Gás Natural (LGN). 
Sem ele, a destilação foi de 1.842.900 barris por 
dia.  

Em dezembro do calendário anterior, essas 
marcas corresponderam a 1.885.300 barris diá-
rios e a 1.840.500 barris por dia.  

Este desempenho extremamente positivo é re-
flexo da elevada confiabilidade operacional das 
unidades de refino e de excelência na gestão da 
cadeia de suprimento, desde o escoamento de 

petróleo da área de Exploração e Produção, até a 
entrega dos derivados aos clientes, observou a 
estatal em nota.  

 Indonésia Quer Cooperação com o Brasil 
para Desenvolver Biodiesel  

O ministro da Agricultura e Pecuária, Reinhold 
Stephanes, disse após a reunião que manteve 
com o ministro da Agricultura da Indonésia, Anton 
Apryiantono, no Mapa, que o país também está 
interessado em aumentar a cooperação científica 
com o Brasil para desenvolver a produção do bio-
diesel. O foco dos indonésios é a utilização do 
pinhão manso como matéria-prima para o biodie-
sel. 

O governo da Indonésia também poderá envi-
ar missão técnica ao Brasil, para iniciar a 
pesquisa na área dos produtos destinados à bio-
energia, principalmente o etanol. 

O ministro Stephanes lembrou que a expan-
são do comércio de produtos agropecuários do 
Brasil para a Indonésia faz parte de uma tendên-
cia mundial. A China e o Japão também estão 
interessados na carne brasileira, e por isso já fo-
ram enviadas missões técnicas do Brasil aos dois 
países. Se a economia internacional continuar fa-
vorável ao comércio destes produtos, as 
exportações de agropecuários do Brasil poderão 
continuar crescendo a taxas que variam de 10 a 
15% ao ano.  
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Gráfico 1 

Preço do petróleo no mercado internacional
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Fonte: EIA 

 

 
Gráfico 2 

 Produção total de petróleo e LGN no Brasil

1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00

fev/0
7

mar/0
7

abr/0
7

mai/0
7

jun/07
jul/0

7

ago/07
set/0

7
out/0

7

nov/07
dez/

07
jan/08

M
ilh

õe
s 

B
ar

ris
/d

ia

 
Fonte: ANP 

 

 

 

 



 

Boletim Infopetro Janeiro/Fevereiro 2008 
 

30

ANEXO ESTATÍSTICO 

 
Gráfico 3 

 Produção total de gás natural no Brasil

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

fev
/07

mar/0
7

abr/
07

mai/
07

jun
/07

jul
/07

ago
/07

set/
07

out/0
7

nov/0
7

dez/
07

jan
/08

M
ilh

õe
s 

m
3 /d

ia

 
Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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