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Apresentação
 O Editorial do Mês aponta questões importan-
tes no debate sobre as políticas do gás natural, 
frente as descobertas do Pré-sal.  

 No primeiro artigo do mês, Francisco Ebe-
ling Barros realiza uma análise empírica 
econométrica da demanda por petróleo em cinco 
países latino-americanos.  

No segundo artigo, Daniel Bregman apresenta 
as principais características das participações go-

vernamentais da exploração do petróleo, e analisa 
a evolução da arrecadação das mesmas no perío-
do recente. 

No Ensaio do Mês, Felipe Rossetti Heck exa-
mina o Panorama da Indústria Mundial do Carvão. 

 
 

 
 

 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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 As descobertas do Pré-sal despertaram dis-
cussões políticas e acadêmicas muito acaloradas 
sobre possíveis mudanças no arcabouço regulató-
rio e institucional do setor e sobre o que fazer com 
o grande volume de óleo a ser produzido. Entre-
tanto, ainda não surgiu, no debate, uma discussão 
sobre o gás natural do Pré-sal. Como sempre, o 
gás natural é esquecido, visto por todos como o 
“primo pobre” do milionário petróleo. Entretanto, se 
houver muito óleo no Pré-sal, certamente há muito 
gás natural também. Confirmada esta premissa, o 
gás natural poderá ser matéria de importantes de-
cisões de política energética, e ocupará um 
grande espaço na agenda de discussões no setor 
energético brasileiro. 

O mercado de gás natural no Brasil tem vivido 
um período de forte turbulência em função da falta 
de uma oferta doméstica adequada e da depen-
dência do fornecimento Boliviano. A rápida 
expansão da demanda nos últimos anos resultou 
em escassez de oferta. A política gasífera nacional 
vem passando por profundas transformações, em 
função da necessidade de arbitrar as prioridades 
para o uso do gás natural. Por um lado, o governo 
elegeu o setor elétrico como consumo prioritário. 
Por outro lado, permitiu à Petrobras adotar uma 
política de forte elevação de preços para desesti-
mular o crescimento do consumo nos outros 
segmentos. Esta política gasífera representou uma 
forte inflexão na estratégia de desenvolvimento do 
setor que, desde a inauguração do gasoduto Bolí-
via-Brasil, praticou preços relativamente baixos, 
buscando estimular a demanda para “encher” o 
gasoduto. Tal mudança radical na política de pre-
ços tem conseqüências negativas para a 
competitividade da cadeia de gás natural e dos se-
tores industriais gás intensivos. 

A descoberta do Pré-sal descortina uma nova 
realidade, no que tange o potencial de oferta de 
gás natural no Brasil. A possibilidade de abundân-
cia de gás pode representar uma grande 
oportunidade para uma nova política gasífera, que 
busque disponibilizar, para o país, grande quanti-
dade de energia a preços competitivos. O gás 
natural tem o potencial para se tornar um fator im-
portante de industrialização e desenvolvimento. 
Vários segmentos industriais - tais como cerâmica, 
química, papel e celulose, siderurgia, metalurgia, 
entre outros - podem ter, na oferta de gás natural 
relativamente barato, um fator de competitividade 

internacional e atração de investimentos. Diante 
disto, é fundamental incorporar o gás natural no 
debate sobre o futuro do Pré-sal. 

Enquanto, por um lado, o governo já se mostra 
preocupado em não exportar petróleo bruto e pre-
ga a necessidade de investimento em refinarias, já 
se cogita investir na liquefação de gás natural em-
barcada na Bacia de Santos, inclusive visando a 
exportação. Esta assimetria é um sinal claro da fal-
ta de uma visão estratégica mais ampla no setor 
de energia nacional. Do ponto de vista da industri-
alização, é muito mais interessante favorecer a 
oferta do gás natural a baixo preço para a indústria 
nacional do que gastar bilhões em refinarias que, 
além de gerar poucos empregos, tem uma viabili-
dade econômica duvidosa.  

Uma nova política de gás natural, num contexto 
de grande potencial de oferta, deveria se pautar 
pelas seguintes premissas: 

1. O mercado doméstico e, em particular o se-
tor industrial, deveria ser prioritário para o 
aproveitamento e valorização das reservas nacio-
nais de gás; 

2. Enquanto o petróleo deve ser considerado 
uma commodity internacional, precificado levando 
em conta o mercado mundial, o gás natural deve-
ria ser considerado um insumo estratégico para o 
país; 

3. É necessário estabelecer uma política de 
preços que considere o custo de produção, trans-
porte e distribuição, incluindo, obviamente, uma 
remuneração adequada para os investidores.  

 

Conselho Editorial 

Editorial 
 

Pré-Sal e a Política Gasífera Nacional 
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Francisco Ebeling Barros1 

 

Introdução 

Neste artigo é feita uma análise empírica eco-
nométrica da demanda por petróleo em cinco 
países latino americanos. Argentina, Brasil, Co-
lômbia, México e Venezuela foram escolhidos 
para a amostra por que são países com economi-
as bastante representativas no continente e por 
terem como traço comum o fato de que exportam 
ou irão exportar parcela significativa do petróleo 
que produzem. Foi estimada uma função de de-
manda por petróleo que reproduziu um modelo de 
demanda por petróleo exibido no artigo de Kri-
chene (2007).  Para fazer a estimação, optou-se 
pelo método de co-integração de Johansen, já 
que o foco analítico do artigo é o longo prazo. A 
escolha do método de Johansen também é justifi-
cada pelo fato deste ter grande vantagem em 
relação a metodologias concorrentes por fornecer 
as elasticidades procuradas já nos seus procedi-
mentos iniciais, o que facilita enormemente a 
busca por resultados. Objetivou-se, através dessa 
estimação, encontrar magnitudes de elasticidades 
que demonstrem que as indústrias petrolíferas 
dos cinco países supra citados têm um caráter 
sobretudo exportador.  

O artigo está estruturado em sete partes. Após 
a introdução, é feita uma resenha da literatura de 
artigos que abordaram o tema da estimação de 
funções de demanda por energéticos. A segunda 
parte do trabalho diz respeito ao modelo teórico 
usado no artigo, que é inspirado no artigo de Kri-
chene (2007). Na terceira seção é mostrada a 
metodologia usada na estimação. Os dados usa-
dos na estimação têm suas fontes demonstradas 
na quarta seção. Os resultados da estimação e as 
respectivas interpretações são exibidos na penúl-
tima parte. Após isso, na conclusão, são feitas 
algumas considerações finais. 

1 – Resenha da Literatura 

Existem dois tipos de estudos que modelam a 
demanda por petróleo e de outros energéticos: 
aqueles que contemplam a demanda por petróleo 

a nível nacional ou a nível de grupos de nações e 
aqueles que procuraram modelar a demanda 
mundial por petróleo. Embora o foco deste traba-
lho esteja na estimação ao nível da nação, é 
importante ressaltar que os trabalhos que aborda-
ram o tema sob a ótica mundial também 
trouxeram importantes contribuições para o seu 
avanço e conseqüente sofisticação dos instru-
mentais econométricos envolvidos.  

Entre os principais trabalhos que abordaram o 
tema ao nível das nações, estão os de Balestra e 
Nerlove (1966), Pindyck (1979), Pesaran et al. 
(1998) e o de Gately e Huntington (2002).  

Os autores Balestra e Nerlove (1966) foram 
alguns dos pioneiros na aplicação de um modelo 
dinâmico com o uso de uma série de tempo em 
cross sections para a estimação de uma função 
de demanda por energéticos em diferentes gru-
pos de uso (residencial e comercial).  

Em seu estudo clássico, Pindyck (1979) anali-
sou procedimentos econométricos para a 
modelagem da demanda por petróleo, aplicando 
esse referencial para a estimação da demanda 
por alguns derivados do petróleo para os merca-
dos somados do Brasil e do México, que foram 
depois comparados com os dados anteriormente 
obtidos para um conjunto de países OECD.  

Nesse sentido, o autor usou um modelo log-
linear com um lag de Koyck para explicar os ajus-
tes dinâmicos da demanda ao preço e à renda, 
aplicado aos mercados de óleos combustíveis, 
gasolina, querosene e GLP. O autor, ressalta-se, 
usou também um modelo dinâmico. A variável 
dependente do seu modelo era o consumo per 
capita de um determinado combustível, sendo as 
variáveis independentes o PIB per capita no país 
e o preço do combustível no mesmo. A partir des-
sas variáveis, obteve: as elasticidades renda e 
preço da demanda de longo prazo. Admitiu, adi-
cionalmente, a possibilidade de incluir outras 
variáveis para enriquecer o modelo, como preço 
de combustíveis substitutos e também preços a-
gregados significativos de energia nos países. Os 
dados utilizados foram fornecidos pelo UN World 
Energy Supply, com a série 1954 a 1974, no Bra-
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sil, e 1960 a 1974 no México. Para estimar o mo-
delo, Pindyck (1979) utilizou o modelo de 
mínimos quadrados. A Tabela 1 mostra os 
resultados obtidos pelo autor (1979). 

 
Pyndick (1979) concluiu, através de sua esti-

mação, que as elasticidades preço e renda de 
longo prazo da demanda pelos energéticos são, 
respectivamente, sempre negativas e positivas. 
Dessa forma, aumentos em preço tendem a re-
percutir negativamente na demanda, enquanto 
aumentos da renda tendem a impactar positiva-
mente sobre esta. 

Gately e Huntington (2002) estimaram os efei-
tos assimétricos das mudanças de preço e renda 
sobre a demanda por petróleo numa visão com-
parativa entre os 96 maiores países do mundo em 
termos de renda per capita. O artigo concluiu que 
aumentos dos preços têm efeitos diferentes do 
que diminuições dos mesmos sobre a demanda 
por petróleo em países OECD, enquanto que esta 
assimetria se mostrou em termos de renda nos 
países que não fazem parte do OECD. Ainda, a 
elasticidade-renda de longo prazo da demanda 
por petróleo no segundo grupo de países, unitá-
ria, é praticamente o dobro daquela observada no 
primeiro grupo.  

O outro grupo de trabalhos que modelou a 
demanda por petróleo o fez a nível mundial. Den-
tre eles, destacam-se os  autores Adams e Miovic 
(1968), Darmstadter (1971), Kennedy (1976) e 
Krichene (2007). Para os três primeiros trabalhos, 
pode ser traçada uma tendência comum, que é o 
tratamento dado à elasticidade-preço da deman-
da por energia. Já o último artigo resume a 
orientação metodológica deste artigo. 

Kennedy, em seu artigo publicado no livro “E-
conometric Studies of U.S. Energy Policy” (1976), 
procurou explicitar a importância do comporta-
mento de preços sobre a demanda mundial por 

petróleo. O artigo foi escrito num contexto de pre-
ocupações com o abastecimento desse 
energético, então afetado pelo primeiro choque 
de petróleo, em 1973. Essa preocupação suscita-
ria, então, a realização de estudos econométricos 
que modelassem a demanda por energia, aju-
dando a determinar qual comportamento os 
agentes deveriam adotar diante de um cenário 
adverso.  

O autor argumentou que seus antecessores 
Adams e Miovic (1968) e Darmstadter (1971) não 
tinham dado importância ao papel dos preços. A 
elasticidade-renda que ambos autores tinham a-
chado, da ordem de 1, estaria superestimada, já 
que o papel dos preços sobre a demanda por pe-
tróleo não teria sido considerada.  

Nesse sentido, o autor montou um modelo log 
linear considerando tanto as elasticidades preço e 
renda de longo prazo da demanda por petróleo 
como também as de curto prazo. As elasticidades 
de longo prazo estimadas foram de 1,3 para a 
renda e -0,82 para o preço. Tais resultados fize-
ram o autor concluir que o preço é sim um fator 
impactante sobre a demanda por petróleo mundi-
al. 

Krichene (2007) estimou um modelo mundial 
da demanda e oferta de petróleo e gás natural. 
No caso da demanda por petróleo, as variáveis 
consideradas no modelo foram a quantidade de 
óleo extraída no mundo, o preço do petróleo, a 
renda mundial, a taxa LIBOR (London Inter-Bank 
Interest Rate) e a taxa nominal de câmbio do dó-
lar, assim como um termo de erro. O autor utilizou 
dados anuais (1970 e 2006) e quadrimestrais 

Variável 
 dependente Preço PIB Lag  

dependente
Constantes 

BR / Mex 
Elasticidades LP 

Preço / Renda 
Lag 

mediano R² F 

Óleos  
Combustíveis 

-0,84 
(-1,87) 

0,126 
(1,53) 

0,777 
(5,2) 

1,69 (3,83) / 
0,22 (3,21) -0,38 / 0,57 2,75 0,97 232

Gasolina -0,118 
(-1,72) 

0,26 
(2,41) 

0,787 
(6,21) 

1,48 (2,35) / 
0,603 (1,13) -0,55 / 1,22 2,89 0,986 482

Querosene -0,129 
(-2,14) 

0,1 
(1,44) 

0,349 
(5,09) 

3,53 (5,09) / 
4,47 (2,29) -0,2 / 0,15 0,66 0992, 912

GLP -(0,762) 
(-3,45) 

1,72 
(6,21) - 4,97 (2,87 / 

-0,81 (2,41) -0,76 / 1,72 - 0,931 103

 

Tabela 1 – Principais Resultados do Estudo de 1979 de Pindyck

Fonte: Pindyck (1979)
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(1984 a 2006). A Tabela 2 sintetiza os resultados 
da estimação da demanda mundial por petróleo 
(curto prazo). 

 

O autor, baseando-se nos resultados, de-
monstrou que a demanda por petróleo é 
relativamente inelástica com relação ao preço no 
curto prazo. Já em relação à renda, ela é ligeira-
mente positivamente elástica. Em relação à taxa 
de juros, que no primeiro momento tinha impacto 
negativo no curto prazo no que concerne à de-
manda de petróleo, ela passou a ter um impacto 
positivo a partir de 1984. Isso reflete, segundo o 
autor, a possibilidade de manipular o consumo de 
petróleo através da política monetária. Por fim, a 
taxa de câmbio, como era esperado pelo autor, 
teve uma elasticidade negativa em relação à de-
manda por petróleo. Uma depreciação do dólar, 
por essa razão, estimularia o aquecimento do 
mercado mundial do petróleo, fenômeno que se 
observa atualmente com a baixa do dólar e o au-
mento espetacular do preço do petróleo 
observado ao longo dos últimos anos, a pesar da 
recente queda.      

2  – O Modelo Teórico 

O modelo teórico deste trabalho inspira-se na-
quele aplicado no artigo de Krichene (2007). A 
modelagem da demanda por petróleo feita pelo 
autor teve como antecedentes metodológicos as 
obras clássicas de Working (1927) e de Pindyck 
(1979). O primeiro autor estabeleceu os antece-
dentes teóricos para que dados estatísticos 
refletissem efetivamente uma relação de deman-
da e de oferta. Já o segundo, consolidou a prática 
de modelar a demanda por petróleo em função de 
seu preço e de sua renda. 

Neste trabalho, similarmente ao artigo de Kri-
chene (2007), a demanda de petróleo de um país, 
ou a sua produção, que é entendida como a soma 

do que é consumido internamente e o que é ex-
portado, pode ser modelada pela seguinte função: 

 

Demanda de petróleo do país i = f(PIB nacio-
nal real em USD; PIB mundial real em USD; taxa 
de câmbio USD nominal efetiva; preço do petró-
leo em USD; taxa de câmbio LIBOR) 

A diferença central em relação ao de Krichene 
(2007) é que, neste trabalho, é considerada tam-
bém a variável PIB nacional real em USD, uma 
vez que a estimação será feita a nível nacional. 
Além disso, outra diferença é que o foco analítico 
deste trabalho é de longo prazo. 

Através dessa equação, espera-se captar a 
sensibilidade da demanda de petróleo produzida 
por um dos cinco países da amostra (Argentina, 
Brasil, Colômbia, México e Venezuela) ao nível 
de atividade econômica do próprio país e do 
mundo, ao preço e à variação cambial.  A taxa de 
juros aparece como variável de controle, não ten-
do sua elasticidade estimada. 

Observa-se que, a despeito da teoria econo-
métrica tradicional, a renda não é exógena ao 
modelo, já que o PIB mundial ou nacional é sem-
pre influenciado pelos preços do petróleo. Da 
mesma maneira, a taxa de juros também não é 
exógena, por que é um instrumento de política 
monetária necessário para controle da inflação, 
que é, em grande parte, influenciada pelos preços 
do petróleo, fenômeno que se observa com força 
nos últimos dois anos. Apesar da endogeneidade 
das duas variáveis, é importante incluí-las no mo-
delo para efeito de simplificação.  

No que diz respeito à taxa de câmbio, é válido 
que ela entre no modelo, porque mudanças no 
seu patamar afetam os preços domésticos tanto 
do petróleo quanto de ativos financeiros, e, por-
tanto a demanda relativa entre estes bens. Ela 
serve, ainda, para captar uma parte do efeito que 
experienciamos hoje: a corrida para o mercado do 

Tabela 2 – Principais Resultados Obtidos por Krichene (2007)

Fonte: Elaboração própria a partir de Krichene (2007)

Variável 1970 a 2006 
Coeficiente 

1970 a 2006
Estatística T

1984 a 2006 
Coeficiente 

1984 a 2006 
Estatística T

Lag 0,54 5,08 0,04 0,32 
Preço do petróleo -0,01 -1,28 -0,02 -2,17 
Renda do Mundo 0,12 3,12 0,44 6,48 

Taxa de Juros -0,006 -2,55 0,003 1,7 
Câmbio -0,023 -0,19 -0,17 -3,12 

R² 0,96  0,99  
DW 1,93  1,78  
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petróleo como fonte alternativa de investimento 
em virtude da queda do dólar, o que tem efeito 
importante sobre o nível da produção do óleo. 

As variáveis devem ser tomadas em seu loga-
ritmo, com exceção da taxa de juros, que entra no 
modelo como variável de controle. Dessa forma, 
tem se o seguinte modelo: 

LnCt = αLnPt + βLnYit  + ζLnYmt + δLnEt + 
Rt + Lnk, 

em que Ct representa a demanda por petróleo 
do país i em t; 

Pt indica o preço do petróleo de um país no 
tempo t; 

Yit é o PIB do país i no período t; 

Ymt é o PIB do mundo no período t; 

Et representa o preço do câmbio do país i em 
relação ao dólar no período t; 

e Rt o preço da taxa de juros LIBOR (London 
Inter-Bank Interest Rate) no período t. 

Por sua vez, os coeficientes α, β, ζ e δ repre-
sentam, respectivamente, a elasticidade-preço 
(variação da demanda por petróleo em função da 
variação do seu preço), a elasticidade-renda (va-
riação da demanda por petróleo em função da 
variação do PIB do país i), a elasticidade-renda 
(variação da demanda por petróleo em função da 
variação do PIB do mundo) e elasticidade da taxa 
de câmbio em relação ao petróleo (variação da 
demanda por petróleo em função da variação do 
câmbio nominal ao dólar). Por fim, k é uma cons-
tante. 

O comportamento dessas variáveis obedece a 
um padrão que é definido como premissa para 
que a função escolhida seja tomada como loga-
rítmica. Os antecedentes teóricos deste trabalho, 
a teoria econômica e a experiência estatística a-
pontam o sinal que as variáveis provavelmente 
terão. Segundo Kmenta (1994):  

“A teoria econômica diz-nos que relações 
compõem o modelo, que variáveis devem ser in-
cluídas em cada uma das relações e qual o sinal 
de algumas derivadas parciais.” 

Em razão disso, é possível fazer hipóteses 
acerca do comportamento das elasticidades, sen-
do que α deveria ser menor do que zero, β maior 
do que zero, ζ maior do que zero e δ menor do 
que zero.  

O α é pressuposto como sendo menor do que 
zero por que se entende que quando o preço do 

petróleo aumenta, sua quantidade demandada 
deve diminuir, principalmente no longo prazo.  

O β, que representa a elasticidade-renda em 
relação ao PIB do país, deve ser maior do que ze-
ro por que supõe-se que aumentos da renda de 
um país induzem positivamente a sua demanda 
por petróleo.  

O ζ (elasticidade-renda da demanda por petró-
leo em relação ao PIB do mundo) deve também 
ser maior do que zero, pela mesma razão da e-
lasticidade-renda em relação ao PIB do país.  

E, por fim o δ, que indica a elasticidade da 
demanda por petróleo em relação às variações do 
câmbio, é suposto como sendo inferior a zero por 
que quando este muda, a demanda relativa entre 
o petróleo e outros ativos financeiros muda, indu-
zindo, além disso, mudanças também no nível de 
produção petrolífera. 

O foco analítico deste trabalho é o longo pra-
zo, no qual os efeitos são mais relevantes,  pois 
nesse horizonte de tempo é possível desconside-
rar o fator aleatório dos movimentos realizados 
pelos agentes no curto prazo diante dos choques 
que podem ocorrer em pequenos horizontes de 
tempo. Como são aleatórios, podem não ter signi-
ficância estatística e podem não oferecer material 
sólido para interpretação econômica posterior.  

A escolha de uma função de demanda a ser 
estimada traz consigo a missão de estimar elasti-
cidades, renda e preço e também o câmbio, de 
longo prazo, bem como a possibilidade de formu-
lar hipóteses de como os coeficientes deverão 
comportar-se se o modelo estimado estiver corre-
to. Tem-se, desta forma, um modelo 
econométrico pronto para ser estimado. Ainda em 
Kmenta (1994): 

“O resultado final é um modelo econométrico 
pronto para a estimação ou para o teste. Esse 
modelo representa um resumo do conhecimento 
apriorístico do pesquisador, referente ao fenôme-
no em questão.” 

Em relação ao fenômeno em questão (delimi-
tado e especificado em modelo), a demanda por 
petróleo do país, formula-se a seguinte hipótese: 

Hipótese: α menor do que zero, β maior do 
que zero, ζ maior do que zero e δ menor do 
que zero. 

3 – Metodologia 

O método de cointegração, desenvolvido por 
Johansen (1988, 1995) e Johansen e Juselius 
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(1990), foi escolhido para resolver o problema 
que foi formulado, já que o foco analítico do traba-
lho, assim como do método de cointegração, é o 
longo prazo. 

  A metodologia do método de cointegração 
propõe a utilização de uma modelagem de veto-
res autoregressivos (VAR) para estimar os 
vetores de cointegração, cujos parâmetros já indi-
cam as elasticidades de longo prazo, sem a 
necessidade de procedimentos adicionais.  

O método, que analisa a existência e a forma 
da relação de longo prazo entre algumas variá-
veis, pode ser organizado em três etapas: 

a) Análise de estacionaridade das séries indi-
viduais; 

b) Verificação da existência de cointegração 
entre as séries; 

c) Identificação dos coeficientes da relação de 
cointegração. 

A primeira etapa diz respeito à análise de es-
tacionaridade das séries individuais, isto é, é um 
procedimento preliminar do modelo, já que se 
pretende verificar quantas observações poderão 
ser efetivamente usadas.   

 A estacionaridade reflete se a distribuição 
de probabilidade de uma série não muda ao longo 
do tempo. Em Gujarati (2006): 

“(...) se uma série temporal é estacionária, sua 
média, variância e autocovariância (em diferentes 
defasagens) permanecem as mesmas, não im-
porta qual seja o ponto em que as medimos: isto 
é, elas não variam com o tempo.” (p. 639) 

As séries que têm essa característica têm a 
tendência a retornar a uma média, e as flutuações 
em torno dessa média serão suaves. Dessa ma-
neira, existe a possibilidade de prever o futuro 

usando como base o passado.  

 Séries em nível são séries temporais como 
PIB ou consumo de petróleo ao longo do tempo. 
Para elas é ideal encontrar não-estacionaridade  

 Séries em primeira diferença são aquelas 
em que se subtrai da segunda observação a pri-
meira, de tal maneira que exista a possibilidade 
de que uma esteja relacionada à outra, possibili-
tando a previsão do futuro através do passado. 
Assim, é ideal, para séries em diferença, encon-
trar estacionaridade.  

 Na etapa da verificação da existência de 
cointegração entre as séries reside a parte central 
do método da cointegração. Depois de verificadas 
quantas observações podem ser usadas para se-
rem usadas no método, analisa-se se há 
cointegração entre as séries. Isto é, se é possível, 
através dos dados da amostra, estabelecer uma 
relação funcional, um vetor de cointegração co-
mum aos dados coletados.  

Quando duas ou mais séries são cointegra-
das, elas apresentam uma tendência estocástica 
comum. Um processo estocástico ocorre quando 
um conjunto de variáveis aleatórias ordena-se no 
tempo (Gujarati, 2006). Se isso ocorre, a análise 
de sua regressão pode revelar se há uma relação 
de longo prazo entre elas, o que seria um vetor 
de cointegração comum entre as variáveis inde-
pendentes do modelo.  

Nessa etapa, verifica-se quantas relações de 
cointegração existem, partindo-se do pressuposto 
que, se há n séries, podem haver m<n relações 
de cointegração. É ideal, contudo, que haja so-
mente um vetor de cointegração. 

A terceira e última etapa do método que aqui 
será usado, representa a efetiva identificação dos 
parâmetros (elasticidades) que o modelo se pro-

Dados Fonte 
Produção de petróleo ou demanda BP Statistical Review 
Preço do petróleo Brent Spot BP Statistical Review 
Renda dos países FMI 
Renda do mundo FMI 
Câmbio argentino em relação ao 
dólar 

BCRA 

Câmbio brasileiro em relação ao 
dólar 

BCB 

Câmbio colombiano em relação ao 
dólar 

BCC 

Câmbio mexicano em relação ao 
dólar 

Banco de México 

Câmbio venezuelano em relação ao 
dólar 

BCV 

Taxa de câmbio LIBOR British Banker’s 
Association 

 Fonte: Elaboração própria 

Tabela 3 – Síntese das Fontes dos Dados Utilizados
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põe a achar. Se há um vetor de cointegração, os 
coeficientes normalizados deste vetor são as e-
lasticidades de longo prazo.  

Reescritos sob a forma funcional correta, es-
tes fornecem os parâmetros da função de 
demanda por petróleo que o modelo quer estimar.  

4 – Dados 

Os dados usados neste trabalho foram coleta-
dos em diferentes fontes. Como havia uma 
grande discrepância entre as periodicidades das 
mesmas, o período da análise limitou-se de 1986 
a 2006. Devido ao foco analítico de longo prazo, 
optou-se pela utilização de dados anuais. 

 A Tabela 3, acima, organiza as fontes dos 
dados utilizados no modelo econométrico deste 
trabalho. 

5 – Resultados 

A Tabela 4 apresenta os resultados do teste 
de traço de Johansen, que determina se há um 
ou mais vetores de cointegração para as variáveis 
utilizadas no modelo, isto é, se elas têm ou não 
uma tendência estocástica comum. 

  

A forma de ler a tabela acima é que há um ve-
tor de cointegração quando há um nível de 
significância de 90%, de 95% ou de 99%. Os va-
lores indicados em amarelo são superiores aos 
valores de LR, indicados em vermelho. Os resul-
tados são muito robustos para Argentina, Brasil e 
México. Vale ressaltar que este trabalho reproduz 
a metodologia proposta por Krichene (2007) e 
que, em muitas situações, os dados não são mui-
to confiáveis e também que a série é curta. 

Para a Argentina, Brasil e México há um único 
vetor de cointegração. Já para a Colômbia e para 
a Venezuela há mais de um (três e dois, respecti-
vamente). Em todos os casos, todavia, assumiu-
se apenas um vetor de cointegração para efeito 
de estimação dos coeficientes normalizados, 
sendo os resultados apresentados na Tabela 5.   

Sensibilidade à Taxa de Câmbio 

Nota-se que, em todos os casos, a demanda 
por petróleo reage negativamente à taxa de câm-
bio de cada país em relação ao dólar. Isto é, toda 
vez que ocorre uma depreciação do dólar, os a-
gentes econômicos tendem a correr para o 
mercado de petróleo. No entanto, quando o dólar 
se aprecia, ocorre um movimento contrário. Os 
agentes preferem deter dólares a comprar petró-
leo. Esse tipo de raciocínio é mais condizente 
com a realidade de países exportadores, mais in-
tegrados com a dinâmica do mercado mundial de 
petróleo, nos quais a demanda pelo produto é 
muito sensível às variações do mercado mundial. 
No caso, os países que exportaram mais petró-
leo, notadamente para os Estados Unidos, foram 
os países no qual esse coeficiente foi mais nega-
tivo. É o caso de Colômbia, Venezuela e México, 
cujos coeficientes foram, respectivamente, -3,694, 
-0,202 e -0,13. Já Brasil e Argentina, que expor-
tam menos para o mercado americano, tiveram 
coeficientes mais baixos, da ordem de -0,026 e -
0,0704, respectivamente. Nestes dois últimos ca-
sos, as variações do mercado de câmbio tiveram 
efeitos menos significativos sobre o mercado do 
petróleo. No caso argentino, vale ainda ressaltar 

que de 1994 a 2001 o câmbio era fixado em um 
para um, de forma que a possibilidade da trans-
missão de choques do mercado de câmbio para o 
mercado de petróleo parece uma hipótese pouco 
provável. 

Sensibilidade à Taxa de Juros 

A sensibilidade negativa da demanda por pe-
tróleo às variações da taxa de juros obedece a 
uma dinâmica similar àquela observada para a 
sensibilidade negativa da demanda por petróleo 
ao câmbio. Quando a taxa de juros sobe muito, 
há uma tendência de saída dos agentes do mer-
cado de petróleo para o mercado de ações ou de 
títulos governamentais. Por essa razão, a apreci-
ação da taxa de juros tende a impactar 
negativamente sobre a demanda por petróleo. No 
caso, todos os países da amostra apresentaram 
coeficientes negativos: -0,056, -0,053, -0,149, -
0,018 e -0,005, respectivamente, para Argentina, 
Brasil, Colômbia, México e Venezuela. 

Tabela 4 – Resultados do Teste de Traço de Johansen

Fonte: Elaboração própria a partir de Krichene (2007)

 Argentina Brasil Colômbia México Venezuela 

LR 74,05 90,06 112,59 71,38 85,57 
90% 72,74 84,27 72,74 72,74 72,74 
95% 76,81 88,55 76,81 76,81 76,81 
99% 84,84 96,97 84,84 84,84 84,84 
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Sensibilidade às Variações da Renda  

Tanto a renda do mundo, como a renda de 
cada um dos países, tendem a impactar negati-
vamente sobre a demanda pelo petróleo 
internamente produzido em cada um desses paí-
ses. Numa visão comparativa, no entanto, é uma 
tarefa complexa analisar como se comporta cada 
uma dessas elasticidades para cada caso e o 
porquê das magnitudes.  

No caso argentino, a sensibilidade da deman-
da por petróleo às variações de renda foi maior 
para o caso da renda do mundo, com um coefici-
ente de 3,043. Já a renda do país teve como 
coeficiente 0,694. Segundo a teoria econômica, 
isso representa que aumentos da renda do mun-
do estimulam mais a demanda pelo petróleo 
argentino do que aumentos da renda daquele pa-
ís. Uma interpretação que pode ser feita é que, 
como a Argentina tende a basear sua matriz e-
nergética no gás natural, o país procura exportar 
mais petróleo. As políticas neoliberais dos anos 
90 contaram com as divisas petrolíferas para o 
funcionamento da política econômica implemen-
tada na época, de sorte que a demanda por 
petróleo no país esteve bastante atrelada ao con-
sumo externo. 

No Brasil, observou-se uma tendência similar 
dos coeficientes. O coeficiente relativo à renda 
externa foi de 0,916, enquanto aquele relacionado 
à renda interna foi de 0,451. Uma possível expli-
cação para esses valores que, em tese, não 
estão de acordo com a tendência brasileira de ter 
sua demanda por petróleo “puxada” pelo mercado 
interno é que este quadro tem se revertido nos úl-
timos anos. Em outras palavras, as exportações 
brasileiras de petróleo têm crescido. 

Já no caso colombiano, o coeficiente relativo à 
renda externa foi inferior ao coeficiente renda in-
terna. Isto é, aumentos da renda colombiana 
tendem a impactar mais sobre o consumo do pe-

tróleo do país do que aumentos da renda externa. 
Os coeficientes estimados foram 0,801 para a 
renda externa e 2,37 para a renda interna. A Co-
lômbia é exportadora líquida de petróleo, 
principalmente para os Estados Unidos. Por isso, 
como era de se esperar, aumentos da renda 
mundial, principalmente a americana, induzem 
aumentos da demanda pelo petróleo colombiano. 
Pode-se interpretar que, no entanto, o que a Co-
lômbia exporta para os Estados Unidos não tende 
a ultrapassar certos limites, como se houvesse 
uma cota fixa de exportação que não deixasse 
que aumentos da renda influenciassem demais a 
demanda pelo petróleo colombiano. Por outro la-
do, pode-se pensar que na Colômbia o petróleo é 
visto como um energético capaz de induzir forte-
mente o desenvolvimento econômico do país, de 
tal forma que quando a renda aumenta o consu-
mo deste é fortemente induzido.  

 No México, o coeficiente relativo à renda ex-
terna foi de 0,148 e o relativo à renda interna, 
0,031. Tais resultados estiveram plenamente de 
acordo com o papel do México na indústria mun-
dial de petróleo enquanto país exportador do 
produto. A renda do mundo tende a “puxar” mais 
a demanda pelo petróleo mexicano do que a ren-
da daquele país, o que configura um caso 
clássico.  

Por fim, o mesmo observou-se na Venezuela. 
Um coeficiente de 2,01 para a renda do mundo e 
um de 0,498 para a renda venezuelana. Como no 
México, os resultados estiveram alinhados ao que 
era esperado para um caso clássico de país ex-
portador. Na Venezuela, entretanto, a renda do 
mundo teria maior importância ainda sobre a de-
manda por petróleo venezuelano do que no 
México com relação ao mexicano. 

Sensibilidade aos Preços 

Segundo a teoria econômica, espera-se que a 
produção petrolífera seja estimulada nas épocas 

Tabela 5 – Resultados da Estimação

Fonte: Elaboração própria

Argentina  Brasil  Colômbia  México  Venezuela  

coef p-valor coef p-valor coef p-valor coef p-valor coef p-valor 
-0,07 0,00 -0,02 0,00 -3,69 0,00 -0,13 0,00 -0,20 0,00 
-0,05 0,00 -0,05 0,00 -0,14 0,00 -0,01 0,00 -0,00 0,00 
3,04 0,00 0,91 0,00 0,80 0,34 0,14 0,00 2,01 0,00 
0,69 0,00 0,45 0,00 2,37 0,00 0,03 0,00 0,49 0,00 
1,14 0,00 0,29 0,00 2,72 0,00 0,05 0,00 0,70 0,00 

27,57 0,00 2,55 0,00 49,40 0,00 15,81 0,00 22,96 0,00 
0,003 0,00 0,09 0,00 0,92 0,00 - - - - 

 
Legenda: coef = coeficiente, e = taxa de câmbio, r = taxa de juros, Rex = renda externa, Rin = renda interna, P = preço, const = constante e 
trend = tendêcncia
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em que o preço do petróleo esteja em alta. Como 
o mercado petrolífero mundial tem preços de refe-
rências globais, é interessante, para países 
exportadores, produzir mais quando esses são 
mais elevados, já que poderão realizar uma renda 
petrolífera especial também mais elevada. 

No caso dos cinco países da amostra, perce-
be-se que, em todos eles, os preços tendem a 
estimular a produção petrolífera local. Dá-se es-
pecial ênfase ao caso colombiano, no qual a 
elasticidade-preço da demanda pelo petróleo in-
terno é de 2,722. Na Argentina, ela é da ordem de 
1,14, enquanto na Venezuela é de 0,7. Por fim, 
Brasil e México têm, respectivamente, elasticida-
des-preço da demanda pelo petróleo interno de 
0,298 e 0,055. O que se observa aqui é que, obe-
decendo à lógica do modelo, os resultados foram 
na direção correta.  

Conclusão 

Os resultados da estimação foram bastante 
robustos de uma forma geral. Em alguns casos, 
como na Colômbia e na Venezuela, não foi possí-
vel encontrar um só vetor de co-integração. No 
entanto, em todos os casos os resultados estive-
ram de acordo com a teoria econômica. Isto é, 
corroboraram as hipóteses estabelecidas a partir 
do modelo de Krichene (2007), que foi reproduzi-
do neste artigo. Verificou-se que, os países da 
amostra, assim como foi ressaltado na introdução 
deste trabalho, têm a tendência a serem exporta-
dores de petróleo. Isto se revelou nos resultados 
encontrados para elasticidade renda em relação à 
demanda do mundo e elasticidade renda em rela-
ção à demanda interna pelo petróleo produzido 
em cada um dos países. Em geral, a primeira te-
ve magnitudes maiores. 

É necessário ressaltar que, em muitas situa-
ções, os dados estatísticos utilizados nem sempre 
foram muito robustos, principalmente em virtude 
de sua periodicidade anual. Na operação de con-
verter dados mensais ou semestrais em anuais 
pode-se perder boa parte da qualidade dos da-
dos, deixando, por exemplo, de poder refletir 
sazonalidades. Um passo a ser recomendado pa-
ra um futuro estudo é aumentar o número de 
anos da amostra ou, por exemplo, incluir outras 
variáveis que captem as especificidades regionais 
bem como as tendências sazonais.  

 
 

¹ Economista IE-UFRJ 

* Este artigo é baseado na monografia intitulada “A De-
manda por Petróleo na América Latina: uma Análise Empírica 
e Historicista”, de autoria de Francisco Ebeling Barros, sob o-
rientação da Profª. Mariana Iootty de Paiva Dias, apresentada 
em  novembro de 2008 no IE-UFRJ. 
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Daniel Bregman1

 Um intenso debate sobre temas relacio-
nados à exploração de petróleo vem se 
desenvolvendo no Brasil nos últimos meses. Al-
gumas questões, tais como a escolha do melhor 
modelo de exploração – se por concessões ou 
pelo sistema de partilha – e a arrecadação e 
distribuição dos recursos públicos provenientes 
do petróleo extraído, se tornaram freqüentes 
nos debates conduzidos pela imprensa e pela 
classe política. 

Este artigo se concentrará no segundo tema, 
ou seja, nas participações governamentaisI. As 
recentes descobertas de petróleo na camada 
Pré-sal, que podem transformar o Brasil em um 
grande player mundial na oferta do produto, e a 
elevação dos preços internacionais do óleo nos 
últimos anos tendem a aumentar a base de in-
cidência dessas participações, e assim a 
relevância dos temas relacionados a elas. 

O debate tem sido muito rico em argumentos 
e propostas de alteração das regras para as re-
servas da camada Pré-sal. O Congresso tem 
proposto a vinculação desses recursos para o 
financiamento de diversas áreas, como a edu-
cação, a previdência social ou a constituição de 
um fundo soberano, a exemplo dos grandes 
produtores do óleoII. 

No momento em que as alterações na lei são 
debatidas, é fundamental que se conheça a re-
gra vigente, e é esse o objetivo do presente 
artigo, que não analisará qualquer proposta de 
modificação legal. As participações governa-
mentais determinadas pela Lei do Petróleo 
serão apresentadas, assim como suas princi-
pais características e seus beneficiários. A 
evolução de sua arrecadação também será a-
bordada. 

Há onze anos, a promulgação da lei 9.478 
(Lei do Petróleo) encerrou mais de quarenta 
anos de monopólio da Petrobrás nas atividades 
de exploração e produção, abrindo o mercado 
ao investimento privado. O novo ambiente insti-
tucional ensejou uma série de mudanças no 
setor, como a criação da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) e a construção de uma nova es-
trutura de participações governamentais. 

A referida lei também trouxe importantes 
modificações na estrutura das participações go-
vernamentais. O caput de seu Art. 45 apresenta 
a seguinte redação: 

Art. 45. O contrato de concessão disporá so-
bre as seguintes participações governamentais, 
previstas no edital de licitação: 

        I - bônus de assinatura; 

        II - royalties; 

        III - participação especial; 

        IV - pagamento pela ocupação ou re-
tenção de área. 

Das quatro participações, três foram introdu-
zidas pela Lei do Petróleo: o bônus de 
assinatura, a participação especial e o paga-
mento pela ocupação ou retenção de área. 
Apenas os royalties eram cobrados pela norma 
anterior. Ainda assim, importantes modificações 
foram introduzidas na cobrança dos mesmos. 

A alíquota dos royalties apresentou o primei-
ro aumento desde a sua introdução, regrada 
pela lei 2.004, de 1953, que também definiu o 
monopólio estatal sobre a produção de petróleo. 
A alíquota de 5% sobre a receita bruta do cam-
po foi dobrada. No entanto, ela pode sofrer 
deduções até voltar ao percentual original, defi-
nido como o mínimo, dependendo de alguns 
fatores. 

Dentre esses fatores, estão os riscos geoló-
gicos presentes e as expectativas de produção, 
a produção em áreas remotas, a produção de 
gás natural não associado ou de petróleo pesa-
do, as dificuldades operacionais, a inexistência 
de infra-estrutura para escoar a produção e a 
distância até o mercado, entre outros. 

Portanto, para essa participação, existe a 
possibilidade de redução da alíquota para de-
sonerar a produção em áreas com 
características específicas que reduzam a ren-
tabilidade da atividade exploratória. O objetivo 

O Atual Desenho das Participações Governamentais 
No Brasil 
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dessa possibilidade de redução da alíquota, a-
parentemente, é permitir que a exploração nas 
referidas áreas apresente viabilidade econômi-
ca. 

A distribuição entre os beneficiários da par-
cela dos 5%, definida pela lei 7.990 de 1989, 
não foi alterada pela Lei do Petróleo: 

- parcela de 5%, lavra em terra: 70% para os 
estados produtores, 20% para os municípios 
produtores, 10% para os municípios com insta-
lações de embarque e desembarque de 
petróleo e gás natural; 

- parcela de 5%, lavra em plataforma conti-
nental: 30% para os estados confrontantes com 
poços, 30% para os municípios confrontantes 
com poços, 20% para o Comando da Marinha, 
10% para o Fundo Especial (composto por es-
tados e municípios), 10% para os municípios 
com instalações de embarque e desembarque. 

No entanto, os 5% introduzidos pela Lei do 
Petróleo apresentaram uma distribuição diferen-
te: 

- parcela acima de 5%, lavra em terra: 52,5% 
para os estados produtores, 25% para o Minis-
tério Ciência e Tecnologia, 22,5% para os 
municípios produtores, 7,5% para os municípios 
afetados por operações nas instalações de em-
barque e desembarque; 

- parcela acima de 5%, lavra em plataforma 
continental: 25% para o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, 22,5% para os estados confrontan-
tes com campos, 22,5% para os municípios 
confrontantes com campos, 15% para o Co-
mando da Marinha, 7,5% para o Fundo Especial 
e 7,5% Municípios afetados por operações nas 
instalações de embarque e desembarque. 

O bônus de assinatura, um pagamento único 
da empresa vencedora da licitação no ato do 
contrato de concessão, foi criado pela Lei do 
Petróleo. A ANP é a única beneficiária de sua 
arrecadação e o seu valor mínimo é estabeleci-
do por essa agência no edital de licitação. 
Como não é possível avaliar completamente a 
capacidade de um campo ex-ante, há a possibi-
lidade de que essa participação apresente 
regressividade, ou seja, a alíquota média para 
um campo opulento seria menor do que para 
um campo menos rentável. 

No entanto, a possível regressividade do bô-
nus de assinatura parece ser uma preocupação 
da ANP: ao analisar os dados da sexta rodada 
de licitação, Gutman (2007, p. 96) afirma que o 

valor mínimo de campos maduros, nas Bacias 
Potiguar e do Recôncavo, estava em torno de 
R$ 10 mil, valor que passava dos R$ 6 milhões 
na Bacia de Campos. 

Já a participação especial constitui uma 
compensação extraordinária nos casos de ele-
vado volume de produção ou grande 
rentabilidade Essa participação, que assim co-
mo as outras está regulamentada no Decreto 
2.705, de 1998, estabelece seis faixas de alí-
quota (isenção, 10%, 20%, 30%, 35% e 40%), 
de acordo com o volume de produção trimestral 
fiscalizada (VPF). No entanto, o VPF que de-
terminará a alíquota variará de acordo com 
duas questões: o ano e a localização da produ-
ção. 

Há alíquotas diferentes para os quatro pri-
meiros anos de produção. A tributação sobe a 
cada ano no início da exploração e se mantém 
constante a partir do quarto ano. Há, ainda, alí-
quotas diferentes para a produção em terra, na 
plataforma continental com baixa profundidade 
(menos de 400 metros) e com alta profundida-
de, sendo que a tributação é menor para a 
exploração no mar, especialmente em alta pro-
fundidade. 

A legislação prevê, ainda, uma parcela de 
dedução da receita líquida trimestral para cada 
casoIII. Portanto, a tributação dependerá do ní-
vel de produção do campo e de sua 
lucratividade. O governo federal é beneficiário 
de 50% dos seus recursos: 40% do total vão pa-
ra o Ministério de Minas e Energia e 10% para o 
Ministério do Meio Ambiente. Os estados produ-
tores ou confrontantes se apropriam de 40% 
dos recursos e os municípios de 10%. Não há 
qualquer vedação à aplicação dos recursos pe-
los beneficiários. 

Vale ressaltar a preocupação contida na Lei 
do Petróleo de aumentar o nível de tributação 
dos campos mais opulentos: alguns campos 
com baixa rentabilidade podem receber isen-
ções de royalties até o mínimo de 5%, campos 
medianos são tributados pelos royalties até 10% 
e os campos gigantes pagam ainda a participa-
ção especial. 

Assim como o bônus de assinatura, a única 
beneficiária do pagamento pela ocupação ou re-
tenção de área é a ANP. O propósito de 
arrecadação dessa participação não é o princi-
pal, como será evidenciado pelos números 
apresentados adiante, mas sim a promoção do 
abandono voluntário da área de concessão pelo 
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concessionário que não possua interesse na 
produção. 

Caso o concessionário desista da produção, 
ele não pagará royalties e participação especial 
(pois essas dependem do volume produzido), 
tampouco o bônus de assinatura (pago no ato 
de assinatura do contrato de concessão). Na 
ausência do pagamento pela ocupação ou re-
tenção de área, o concessionário poderia 
“sentar” na concessão, ou seja, não produzir du-
rante seu período de vigência. Com a obrigação 
de seu pagamento, ele pode devolver o bloco, 
que poderá ser novamente licitado. 

Sobre as regras de aplicação, a norma não 
impõe qualquer vedação aos estados e municí-
pios para a parcela acima de 5% e para a 
participação especial. Para a parcela de 5%, a 
lei 7.990, de 1989, vedou a aplicação para o 
pagamento de dívidas e do quadro permanente 
de pessoal. No entanto, esses benefícios pas-
saram a poder utilizar os recursos para o 
pagamento de dívidas com a União após a pu-
blicação da lei 10.195, de 2001. 

Após a análise da legislação que regra as 
participações governamentais, é interessante 
observar o comportamento da arrecadação nos 
últimos anos. Este é o objetivo do restante do 
presente trabalho. 

O quadro 1 e o gráfico 1, expostos abaixo, 
apresentam a evolução das participações go-
vernamentais de 1999 a 2007. Nele, percebe-se 
o contínuo aumento das participações gover-
namentais, que, em valores correntes, 
passaram de cerca de R$ 1,3 milhão em 1999 
para mais de R$ 17,7 bilhões em 2006. Em 
2007 elas sofreram uma queda, fechando o ano 

com R$ 14,7 bilhões. 

A explosão das participações governamen-
tais do petróleo torna-se evidente ao se 
constatar que a inflação medida pelo IPCA (ín-
dice de referência para as metas de inflação no 
Brasil) apresentou elevação de 75,9% no perío-
do, enquanto o aumento nas participações 
governamentais ultrapassou os 1.000%. 

 
A participação que mais contribuiu individu-

almente para esse aumento foi a participação 
especial, que praticamente quadruplicou de 
2002 a 2006, período em que o preço do petró-
leo apresentou um aumento exponencial. Os 
royalties e o bônus de assinatura também apre-
sentaram aumentos expressivos nos últimos 
anos. Já o pagamento pela ocupação ou reten-
ção de área dá sinais de estagnação, se 
acomodando no patamar de R$ 120 milhões. 

A maior contribuição da participação especial 
para o aumento das participações governamen-
tais fez com que sua fatia no bolo aumentasse 
de cerca de 30% em 2000 para quase 50% em 
2007, como mostra o gráfico 2. 

Como não houve qualquer elevação da alí-
quota das participações governamentais no 
período, os grandes responsáveis pelo aumento 
foram seus componentes. Nos parágrafos ante-
riores, no entanto, foi visto que cada 
participação tem uma forma de apuração, e os 
componentes que determinam a arrecadação 
de uma, não necessariamente determinarão a 
de outra. 

No entanto, pelo menos três são os compo-
nentes fundamentais para a determinação da 
arrecadação das participações: os preços inter-
nacionais do petróleo, a taxa de câmbio e a 
produção nacionalIV. Este último deve apresen-

Quadro 1 – Evolução das participações governamentais – R$ milhões correntes

Ano Royalties
Participação 

Especial

Bônus de 

assinatura

Taxa de 
ocupação ou 

retenção
Total

1999 983,6 321,7 29,0 1.334,2
2000 1.867,8 1.038,7 468,3 72,5 3.447,3
2001 2.303,3 1.722,0 594,9 112,4 4.732,6
2002 3.184,0 2.510,2 92,4 101,8 5.888,3
2003 4.396,4 4.997,4 27,4 144,4 9.565,6
2004 5.042,8 5.272,0 665,2 120,5 11.100,1
2005 6.206,1 6.965,1 125,3 13.296,5
2006 7.703,5 8.840,0 1.088,8 126,3 17.758,6
2007 7.483,4 7.177,5 131,9 14.792,8

Elaboração própria com base em ANP - Consolidação das Partic. Govern. e de Terceiros
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tar um notável crescimento a médio prazo, com 
o início da exploração das descobertas do Pré-
sal, mas suas taxas de crescimento têm sido re-
lativamente suaves nos últimos anos. Já a taxa 
de câmbio tem se apreciado nos últimos anos, 
contribuindo para a redução das participações 
governamentais. 

 

O gráfico 3 apresenta a evolução do preço 
do petróleo tipo Brent em dólares. O barril saiu 
de um patamar de cerca de US$ 30 no início de 
2003 para cerca de US$ 100 no fim de 2007. O 
gráfico inclui dados de 2008, com sua escalada 
até o pico de US$ 143 em julho e a queda pos-
terior. 

A escalada dos preços internacionais do pe-
tróleo foi a grande responsável pelo aumento 
das participações governamentais. Os aumen-
tos de preço determinam um aumento na 
mesma proporção da arrecadação de royalties e 
mais que proporcional na participação especial 
(ceteris paribus a lucratividade do campo au-

menta mais que proporcionalmente com o 
aumento do preço). Com a presença de concor-
rência no momento da licitação, também se 
verifica um aumento no bônus de assinatura, 
pois a lucratividade esperada da exploração se-
rá maior. 
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Este trabalho pretendeu apresentar as prin-
cipais características das participações 
governamentais da exploração do petróleo, bem 
como demonstrar sua evolução no período re-
cente. O texto teve por objetivo traçar panorama 
atual e assim contribuir para a discussão das 
principais modificações legais.  

1 Economista da Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda e mestre do IE-UFRJ  
 
 
I No debate é muito comum que se utilize o vocábulo royal-
ties para qualificar as participações governamentais de 
uma maneira geral. O presente trabalho, no entanto, ape-
nas se referirá a royalties ao tratar da participação com 
esta denominação e utilizará o termo participações gover-
namentais para tratar das participações de uma maneira 
geral. 

II De acordo com Matais (2008), 39 propostas que destinam 
o dinheiro do petróleo para as mais diversas áreas trami-
tam nas duas casas legislativas. 
III A ANP detalha os procedimentos de dedução nas Porta-
rias n. 10 e 102, ambas de 1999. 
IV Bregman (2007) analisa a volatilidade desses componen-
tes. 
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Introdução 

Com os consecutivos recordes dos preços do 
petróleo registrados recentemente, e o concomi-
tante aumento dos preços do gás natural, novas e 
antigas fontes de energia têm se tornado mais 
vantajosas economicamente. 

Por um lado, encontram-se energias renová-
veis e em processo de desenvolvimento, como as 
energias solar, eólica, de biocombustíveis e uma 
variedade de resíduos orgânicos. Tais tecnologias 
apresentam a vantagem de, além de serem reno-
váveis, apresentarem baixo índice de emissões de 
CO2, uma importante vantagem para o combate 
às mudanças climáticas. Entretanto, existem des-
vantagens: a energia eólica apresenta incertezas 
relacionadas à não-estocabilidade do combustível; 
os biocumbustíveis têm gerado discussões mun-
diais relacionadas com a concorrência entre a 
produção desse energético e a produção de ali-
mentos; a produção de energia através de 
resíduos orgânicos ainda se encontra em fase de 
desenvolvimento.  

Visando atender a um dos principais objetivos 
de política energética, a segurança do abasteci-
mento, governos têm se voltado para duas fontes 
já desenvolvidas e em processo de atualização: 
carvão e energia nuclear.  

A energia nuclear apresenta algumas vanta-
gens como a baixa emissão de carbono no 
processo como um todo, a disponibilidade de 
combustível proveniente de regiões com relativa 
estabilidade política e o desenvolvimento tecnoló-
gico que tem tornado os reatores mais baratos e 
seguros de operar. Ao mesmo tempo, usinas nu-
cleares apresentam um custo variável muito baixo, 
fazendo com que seus custos totais de geração 
elétrica sejam relativamente insensíveis a aumen-
tos futuros nos preços do combustível, mais 
especificamente, o urânio. Entretanto, tais usinas 
ainda apresentam elevado custo fixo e longo tem-
po de construção, quando se considera, também, 
o período relativo à obtenção de licenças. Nesse 
sentido, governos têm atuado de forma a reduzir 
as barreiras regulatórias para essa fonte de ener-
gia e, possibilitando assim, um maior interesse no 

investimento nesse tipo de planta por parte das 
empresas privadas. 

Em outra vertente encontra-se o carvão, um 
energético que havia entrado em processo de re-
gressão do seu consumo, e considerado um vilão 
no combate ao aquecimento global. Apesar des-
ses problemas, dados apontam para o aumento 
da demanda de carvão e para a manutenção des-
te mineral como um importante recurso para a 
matriz energética mundial, principalmente no que 
concerne à geração de energia elétrica.  

A grande questão que se coloca são os fatores 
que explicam o recrudescimento da demanda 
mundial de carvão a partir do início do século XXI, 
uma vez que o consumo deste mineral, segundo 
expectativas, estava fadado a um franco processo 
de regressão com a entrada de um novo século. 
Conforme destacou Martin-Amouroux (2008), 
“comment, de grand perdant de l`histoire 
énergétique du XX siècle, le charbon est-il revenu 
sur le devant de la scène ?” I  (p.13). A resposta 
desta questão passa, necessariamente, pela aná-
lise da importância representada pelo carvão na 
geração de energia elétrica no mundo. 

1 - A Disponibilidade do Carvão 

1.1 - Reservas de Carvão Mineral 

Assim como todos os combustíveis fósseis, o 
carvão mineral é formado por uma complexa e va-
riada mistura de componentes orgânicos sólidos e 
fossilizados ao longo de milhões de anos. A quali-
dade desse recurso mineral é representada pela 
quantidade de carbono contida em sua estrutura: 
turfa, um dos primeiros estágios do carvão, possui 
45% de conteúdo carbonífero; lignito possui de 
60% a 75% de carbono; o carvão betuminoso, o 
mais utilizado como fonte combustível, contém de 
75% a 85% de carbono; o antracito possui mais de 
90%. Ao mesmo tempo, as reservas variam quan-
to à sua localização e custos de extração: 
reservas mais próximas à superfície apresentam 
um custo de extração mais baixo relativamente às 
reservas mais profundas.  

Segundo dados da British Petroleum II, as re-
servas mundiais de carvão mineral foram 

Panorama Internacional da Indústria do Carvão* 



 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2008 
 

17

Ensaio do Mês 

estimadas ao final de 2007 em 847.488 milhões 
de toneladas. Existem reservas em todos os con-
tinentes, entretanto há uma concentração maior 
na Europa e Eurásia, América do Norte, Ásia e 
Oceania. 

Em 2007, Europa e Eurásia possuíam 32,1% 
das reservas mundiais de carvão mineral, com um 
total estimado de 272.246 milhões de toneladas, 
sendo 37,5% dos tipos antracito e betuminoso. Ao 
mesmo tempo, Ásia e Oceania possuíam 30,4% 
das reservas mundiais de carvão mineral, com um 
total de 257.465 milhões de toneladas, sendo cer-
ca de 60% de carvão antracito e betuminoso. Já a 
América do Norte era responsável por 29,6% des-
sas reservas, com um total de 250.510 milhões de 
toneladas, sendo 46% de antracito e betuminoso. 

 

Ao todo, 74 países possuem reservas de car-
vão mineral. Entretanto, é possível notar uma 
relativa concentração dessas reservas. As cinco 
maiores se encontram nos Estados Unidos 
(242.721 milhões de toneladas), Rússia (157.010 
milhões de toneladas), China (114.500 milhões de 
toneladas), Austrália (76.600 milhões de tonela-
das) e Índia (56.498 milhões de toneladas). 
Juntos, esses cinco países são detentores de 
76,4% das reservas mundiais de carvão mineral.  

1.2 - Produção de Carvão Mineral 

 Nas últimas duas décadas, a indústria 
mundial de produção de carvão mineral tem pas-
sado por importantes mudanças estruturais. 
Segundo dados da British Petroleum III, a produ-
ção mundial de carvão aumentou de 4.718 
milhões de toneladas em 1990 para 6.395 milhões 
de toneladas em 2007, o que corresponde a um 
crescimento de 35,5% para o período e uma taxa 
média de crescimento anual de 1,8%. Entretanto, 
é possível notar um aumento contínuo da produ-

ção após o ano 2000, e uma aceleração nesse 
aumento após o ano de 2002. Entre os anos de 
2002 e 2007, a produção mundial cresceu com 
uma taxa média anual de 5,7%. 

Até 1985, o continente europeu era o maior 
produtor mundial deste mineral, seguido pelo con-
junto Ásia e Oceania e pela América do Norte. A 
partir de então, sua produção tem declinado. Entre 
1990 e 2007, ocorreu um decréscimo de 35% da 
produção conjunta da Europa e Eurásia. Ao mes-
mo tempo, o conjunto Ásia e Oceania apresentou 
um crescimento da produção superior a 127% pa-
ra o mesmo período, com uma taxa média de 
crescimento de quase 5% ao ano. Entre 2002 e 
2007, essa taxa se acelerou para 9,6% a.a. A A-
mérica do Norte apresentou um crescimento na 
produção de apenas 11% entre 1990 e 2007.  

Dessa forma, ocorreram grandes mudanças na 
distribuição regional da produção mundial: em 
1990, Europa e Eurásia ainda eram responsáveis 
por 39,6% do carvão produzido no mundo, en-
quanto o conjunto Ásia e Oceania era responsável 
por 34,5% e a América do Norte por cerca de 
20%. Em 2007, a participação da Ásia e Oceania 
tinha atingido 57,9% do total produzido, em detri-
mento da produção da Europa e Eurásia, que 
atingiu o patamar de 19%. 

No que tange aos países, os cinco maiores 
produtores em 1990 eram China, EUA, URSS, A-
lemanha Oriental e Índia. Em 2007, China e EUA 
se mantiveram como os dois maiores produtores, 
seguidos por Índia, Austrália e Rússia. Entre 1990 
e 2007, a produção chinesa apresentou um salto 
de 135%, enquanto a americana aumentou ape-
nas 11%. Índia e Austrália também apresentam 
um crescimento significativo na produção, com um 
aumento de 114% e 87% respectivamente entre 
os anos analisados. Ao mesmo tempo, observa-se 

Gráfico 1 – Reservas de Carvão Mineral – Distribuição Mundial - 2007 
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um aumento na concentração na estrutura produ-
tiva: o CR5IV para a produção de carvão aumentou 
de 68% em 1990 para 74% em 2007. 

 

De forma resumida, pode-se destacar três im-
portantes mudanças na indústria mundial de 
produção de carvão mineral: primeiro, o aumento 
significativo da produção do conjunto Ásia e Oce-
ania, em função principalmente das altas taxas de 
crescimento da produção chinesa somadas à ele-
vação nas produções de Índia e Austrália. 
Segundo, tal crescimento se deu em detrimento 
da produção européia. A queda da produção des-
se continente pode ser explicada, em parte, pela 
busca de uma maior eficiência energética por par-
te dos governos e, mais recentemente, pela 
tentativa de redução nas emissões de carbono. 
Terceiro, observa-se uma elevação da concentra-

ção na estrutura produtiva do carvão, 
principalmente em função do “efeito China”. Em 
2007 o país já produzia 40% de todo o carvão 
mundial. 

 

1.3 - O Indicador R/P 

 No curto e médio prazos, o ritmo de pro-
dução é limitado pela “capacidade de produção 
disponível sustentável” (Pinto Jr. et al, 2007. p.52). 
Esse limite pode ser medido através de um indi-
cador conhecido como R/P, o qual relaciona a 
disponibilidade de reservas com o ritmo de produ-
ção em um dado instante no tempo. Dessa forma, 
esse indicador estabelece a duração esperada 
das reservas, em anos, dado o ritmo de extração.   

Considerando o caso do carvão mineral, o indi-
cador R/P mundial encontrava-se no patamar de 
133 anos no ano de 2007. América do Norte, Eu-

Gráfico 2 - Produção Mundial de Carvão MineralGráfico 2 - Produção Mundial de Carvão Mineral

Gráfico 3 – Produção Mundial de Carvão – Participação Regional 



 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2008 
 

19

Ensaio do Mês 

ropa e Eurásia apresentaram um patamar de 224 
anos. Ao mesmo tempo, Ásia e Oceania possuíam 
um R/P de “apenas” 70 anos.  

Com relação aos cinco maiores produtores de 
carvão, Rússia e Estados Unidos possuíam os 
maiores níveis de R/P em 2007, com 500 e 234 
anos respectivamente. Tais níveis demonstram 
que o carvão mineral se apresenta como um im-
portante recurso nesses países. No caso 
americano, os elevados preços do petróleo e do 
gás tornam o carvão mais atrativo enquanto fonte 
de energia, principalmente no que tange à redu-
ção da dependência energética. No caso da 
Rússia, a utilização de carvão mineral possibilita 
maiores saldos exportáveis de gás natural. Ao 
mesmo tempo, nota-se uma relativa superexplora-
ção das reservas chinesas, cujo indicador R/P se 
encontrava no patamar de apenas 45 anos em 
2007. Os níveis do indicador para os cinco maio-
res produtores de carvão mineral são 
apresentados na tabela 1. 

 

2 – Panorama da Indústria Mundial do Car-
vão 

2.1 - A evolução do consumo mundial 

Uma análise da evolução do consumo de car-
vão mineral revela um forte crescimento da 
demanda nos últimos anos. Destacam-se duas ca-

racterísticas desse crescimento: um primeiro vetor 
aponta para um foco setorial, ou seja, a maior par-
te do aumento do consumo tem sido para a 
geração de eletricidade. Um segundo vetor aponta 
para um foco geográfico. Excetuando-se a Europa 
Ocidental, o consumo cresce em todas as regiões 
do mundo. Entretanto, nota-se um aumento maior 
na Ásia, mais especificamente na China.  

Segundo dados da British PetroleumV, entre 
1990 e 2007 o consumo mundial de carvão mine-
ral aumentou de 2229 milhões de tepVI para 3177 
milhões de tep, o que corresponde a um cresci-
mento de 42,5% e uma taxa média de 2,1% ao 
ano. Entretanto, destacam-se duas regiões: Euro-
pa e Eurásia apresentaram um decréscimo de 
32,1% no consumo; já o conjunto Ásia e Oceania 
apresentou um aumento de 127,9% na demanda 
por carvão, o que corresponde a uma taxa média 
de crescimento de quase 5% ao ano. 

O aumento do consumo da Ásia e Oceania, em 
detrimento do consumo europeu, tem acarretado 

importantes mudanças na distribuição geográfica 
do consumo de carvão ao redor do mundo. En-
quanto a participação do conjunto Europa e 
Eurásia no consumo decresceu de 35% para 17% 
no período de 1990 a 2007, a participação asiática 
no consumo mundial apresentou um incremento 
de 20,6%, saltando de 37% para quase 60%. Em 

Tabela 1 – O indicador R/P para o carvão mineral em 2007: cinco maiores produtores 
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1950, esse continente era responsável por apenas 
8,5% do consumo mundial de carvão mineral. 

Desde o ano 2000, a demanda de carvão mine-
ral tem crescido de forma ininterrupta. Os 
principais vetores desse aumento recente tem sido 
a queda da competitividade dos hidrocarbonetos e 
o aumento da concentração da estrutura de con-
sumo. Em 1990, os quatro maiores consumidores 
eram China, Estados Unidos, Rússia e Alemanha. 
Juntos, esses quatro países eram responsáveis 
por 59% da demanda mundial. Em 2007, China e 
Estados Unidos continuavam como os dois maio-

res consumidores, seguidos por Índia e Japão. 
Unidos, esses países passaram a responder por 
70% do consumo mundial. Dentre os principais 
países da indústria carbonífera mundial, desta-
cam-se os papéis de China, Índia, Estados Unidos 
e Rússia. 

 

2.2 – Geopolítica do Carvão 

 A entrada dos países asiáticos na “arena 
do carvão” tem sido determinante para as mudan-
ças estruturais citadas. A elevação da demanda 
mundial tem sido marcada por uma aceleração: 
entre 1990 e 2007, a taxa média de crescimento 
do consumo foi de 2,11% a.a. Entre 2000 e 2007, 
ocorreu uma aceleração dessa taxa, com especial 
destaque para países emergentes como China e 
Índia. Entre 1990 e 2007, o consumo chinês cres-
ceu quase 150%, com uma taxa média de 5,47% 
a.a. Após o ano 2000, o consumo desse país pas-
sou a crescer com taxas superiores a 10% a.a. Já 
a Índia, apresentou uma elevação de 117% no seu 
consumo no período, o que corresponde a uma 
taxa média de 4,69% a.a. Após o ano 2000, o 
consumo deste país sofreu uma aceleração, apre-
sentando uma taxa de crescimento média de 
5,37% a.a.  

O crescimento da demanda de carvão mineral 
em todo o mundo ocorreu de maneira concomitan-
te ao crescimento econômico de China e Índia, 
sendo esperado que essa tendência tenha conti-
nuidade. O principal vetor da aceleração do 
aumento do consumo nestes países tem sido a 
geração de eletricidade. Isto porque a busca pela 
redução da dependência energética em um conti-
nente mais rico em carvão de que em 
hidrocarbonetos levou ao desenvolvimento e ace-
leração da geração elétrica a carvão. Um bom 
exemplo é apresentado pela Agência Internacional 

de Energia: no ano de 2007, a China iniciou a ope-
ração de 55 novas centrais termelétricas a carvão, 
o que corresponde a uma média aproximada de 
uma central nova a cada semana. 

Nos Estados Unidos, país que possui as maio-
res reservas mundiais, o carvão mineral tem sido 
de extrema importância para a redução da depen-
dência em relação ao petróleo proveniente de 
regiões com relativa instabilidade geopolítica. O 
consumo de carvão começou a crescer novamen-
te nos anos 1960, com o medo da dependência 
em relação ao petróleo e com os investimentos de 
empresas petrolíferas na indústria do carvão. A-
pós os dois choques do petróleo, a crise nuclear e 
a triplicação dos preços do gás natural, a geração 
termelétrica a carvão no país superou os 50% da 
geração total. Ao mesmo tempo, o preço do car-
vão caiu, em função da entrada em operação de 
novas minas no Oeste dos EUA. 

Entre 1990 e 2007, a demanda do país elevou-
se em 18,75%VII . Entretanto, a taxa de crescimen-
to anual ainda se encontra abaixo da mundial: 
enquanto o consumo no mundo cresceu, em mé-
dia, 4,47% a.a entre 2000 e 2007, o consumo 
americano elevou-se com uma taxa média de a-
penas 0,12% a.a. Apesar do baixo crescimento da 
demanda, o carvão mineral pode se tornar a base 

Gráfico 5 - Distribuição do consumo mundial de carvão por regiões 
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do futuro da geração de eletricidade no país. Os 
principais combustíveis “concorrentes” ainda en-
frentam desafios: os gás natural tem se tornado 
cada vez mais escasso, enquanto a contribuição 
potencial das importações de gás natural liquefeito 
ainda é incerta. Ao mesmo tempo, o aumento da 
geração nuclear ainda é hipotético. Já o carvão 
mineral se apresenta como a única fonte primária 
abundante e barata, já que o país possui mais de 
32% das reservas mundiais de antracito. As proje-
ções apontam para um aumento na produção do 
país de 1Gt em 2005 para 1,5 -2 Gt em 2030. 

Os principais argumentos do forte “lobby” da 
indústria carbonífera americana, citados no Fórum 
Mundial de Regulação de Energia (2006), apon-
tam para os limites e dificuldades enfrentados pelo 
gás natural. Segundo os produtores: 

• O gás natural está, cada vez mais, estabe-
lecendo o preço marginal da eletricidade. 

• Desde 2000, 90% das novas plantas de 
geração são movidas a gás natural. 

• Segundo projeções do Departamento de 
Energia dos EUA, 56% da capacidade nova dos 
próximos 15 anos utilizarão gás natural. 

• Os preços e o abastecimento de gás são 
altamente voláteis e imprevisíveis. Todas as previ-
sões otimistas para o gás natural estariam 
falhando consistentemente.  

• Por fim, projeções otimistas estariam en-
corajando a construção de mais usinas 
termelétricas a gás. 

 Entre 1990 e 2007, consumo de carvão 
mineral na Rússia apresentou um declínio de qua-
se 50%. Entretanto, o carvão tem tido um papel 
cada vez mais importante enquanto produto de 
exportação do país. Após 1990, a indústria carbo-
nífera russa passou por uma reestruturação, o que 
incluiu privatizações. A entrada de novos capitais, 
provenientes principalmente do setor metalúrgico 
e dos bancos, possibilitou o aumento da produtivi-
dade e a abertura de novas minas. Ao todo, o país 
possui 10 grandes companhias, cada uma produ-
zindo de 20 a 90 milhões de toneladas por ano. 

O governo russo tem realizado políticas no 
sentido de substituir a geração termelétrica a car-
vão pela geração a gás, visando principalmente 
desenvolver as exportações. O país, detentor da 
segunda maior reserva de carvão do mundo e de 
um indicador R/P de 500 anos, planeja elevar sua 
produção. Em 2007, a Rússia produziu apenas 5% 
do carvão mundial, enquanto a China foi respon-
sável por 40%. As expectativas são de que a 

produção russa possa atingir pelo menos 450 mi-
lhões de toneladas em 2030. Em 2005, cerca de 
300 milhões de toneladas foram retirados das mi-
nas. Desses, cerca de 100 milhões foram 
exportados. Dada a quantidade de reservas e a 
crescente demanda asiática, principalmente a chi-
nesa, o carvão apresenta um enorme potencial 
para se tornar um produto de exportação de ex-
trema importância para o país. 

2.3 – Comércio Internacional e Preços 

No mundo todo, os mercados de carvão mine-
ral têm experimentado um crescente dinamismo. 
Segundo dados da Agência Internacional de E-
nergiaVIII, entre 1973 e 2005 o comércio mundial 
de carvão aumentou de 139,99 Mtoe para 521,12 
Mtoe. Isso representa um aumento de 272% para 
o período e uma taxa média de crescimento anual 
de 4,2%. Dentre os principais importadores, des-
tacam-se: no pacífico, Japão, Coréia, Taiwan e 
Índia; no atlântico: Alemanha, Reino Unido e Itália. 
Os principais países exportadores são Austrália, 
Indonésia, África do Sul, Rússia e Colômbia. 

Segundo as estimativas da AIEIX, o comércio 
mundial de carvão antracito deverá crescer a uma 
taxa média anual de 1,8% entre 2004 e 2030. En-
tretanto, a maior parte do carvão continuará a ser 
consumida na região em que foi produzida. A par-
ticipação do comércio internacional no consumo 
mundial de antracito deverá permanecer constante 
no período, e em torno de 13%. O comércio de 
carvão lignito e de turfa permanecerá desprezível.  
O comércio mundial de carvão vapor deverá cres-
cer muito mais rapidamente que o de coque, em 
decorrência, principalmente, do aumento da de-
manda por esse tipo de carvão. Como 
conseqüência, a participação do carvão vapor no 
comércio internacional deve aumentar de 71% em 
2004 para 76% em 2030.  

A análise da competitividade do carvão mineral 
em relação a outros combustíveis passa pela ava-
liação do impacto que os aumentos da demanda e 
do comércio internacional tiveram sobre os preços 
deste mineral. Segundo dados da BPX, os preços 
do carvão apresentaram um significativo aumento 
entre os anos 1991 e 2007. O preço de referência 
do Noroeste da Europa apresentou um aumento 
de 102,3% no período. No mesmo período, o pre-
ço spot da região central dos Estados Unidos 
apresentou um aumento de 76,2%. Já os preços 
do carvão importado pelo Japão, somados os cus-
tos com seguros e fretes, apresentaram aumentos 
menos expressivos. No caso do coque, o aumento 
foi de 46%. Já o preço do carvão vapor elevou-se 
em 38,9%.  
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Uma análise mais detalhada revela que a ele-
vação dos preços coincidiu com a aceleração da 
demanda. Considerando um período mais recente 
- entre 2003 e 2007 - o preço do carvão no mer-
cado europeu aumentou 103,7%. Já o preço do 
mercado americano apresentou um crescimento 
mais suave, de 32%. No Japão, os preços do co-
que e do carvão vapor aumentaram 112,3% e 
101,1% respectivamente. 

 Embora alguns preços apresentem uma ten-
dência à queda, como no caso dos EUA, não se 
sabe ao certo quais serão os impactos do aumen-
to da demanda e do comércio mundial sobre os 
custos de utilização do carvão mineral enquanto 
recurso energético. Tais custos dependerão ainda 
de muitos fatores, como os investimentos em ca-
pacidade produtiva, os aumentos nos custos de 
mineração decorrentes dos aumentos nos preços 
do petróleo, os limites do crescimento econômico 
do continente asiático, dentre outros. 

 

2.4 – Projeções de Demanda de Carvão 

Segundo o cenário de referência da Agência 
Internacional de Energia, o consumo de carvão 
deverá crescer a uma taxa média anual de 1,8% 
entre 2004 e 2030, enquanto a participação do 
carvão no mix energético global deve permanecer 
razoavelmente constante, em torno de ¼. Espera-
se que o consumo deste mineral cresça 32% até 
2015, e 59% até 2030. Entretanto, segundo a a-
gência, o crescimento da demanda continuará 
sensível a diversos fatores. Dentre estes, desta-
cam-se os desenvolvimentos das tecnologias 
“clean coal”, as políticas governamentais relacio-
nadas à diversificação energética, as mudanças 
climáticas e poluição local, e os preços relativos 
dos combustíveis alternativos.  

As projeções de demanda variam significativa-
mente entre as regiões. A maior parte do 

crescimento será em decorrência do aumento do 
consumo nos países asiáticos em desenvolvimen-
to, principalmente, China e Índia. Espera-se que 
estes dois países sejam responsáveis por mais de 
¾ do aumento da utilização de carvão mineral. Já 
nos países da OCDE, a elevação da demanda por 
carvão deverá ocorrer de forma muito mais lenta, 
em decorrência principalmente dos Emissions 
Trading Schemes implementados na União Euro-
péia a partir de 2005. Estes acordos envolvem 
metas de emissões de gases causadores do efeito 
estufa, e devem contribuir para a redução do con-
sumo de carvão nos países da região.  

O principal vetor do crescimento esperado da 
demanda é a utilização do carvão para a geração 
de eletricidade. Ainda no âmbito do cenário da 
AIE, a demanda mundial de eletricidade em 2030 
deve ser o dobro da registrada em 2004. Isso cor-
responde a uma taxa média de crescimento de 
2,6% ao ano. Dentre os principais países que se-
rão responsáveis pelo aumento do consumo de 
eletricidade, destacam-se a China e a Índia. 

Devido a esse crescimento da demanda por 
energia elétrica e aos elevados preços do gás na-
tural, a participação do carvão mineral na geração 
elétrica deverá aumentar. As plantas de geração 
elétrica a carvão mineral foram responsáveis pela 
produção de 6.917 TWh em 2004XI, o que corres-
ponde a 40% de toda a eletricidade gerada no 
mundo. Segundo as projeções da AIE, a geração 
a carvão deve elevar-se para 14.702 TWh em 
2030. China e Índia deverão ser responsáveis por 
70% desse incremento. 

Quando considerada como um todo, a econo-
mia asiática deverá ser responsável por mais de ¾ 
do aumento da geração de eletricidade a carvão 
até 2030. Ao mesmo tempo, segundo o cenário de 
referência da AIE, as emissões de CO2 devem 
aumentar 2/3 entre 2004 e 2030, sendo a China e a 
Índia as responsáveis por 60% desse aumento. 

Gráfico 6 – Evolução dos Preços do Carvão 



 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2008 
 

23

Ensaio do Mês 

No âmbito do cenário de referência da Comis-
são EuropéiaXII, o consumo mundial de carvão 
mineral deverá aumentar de 2,4 Gtoe em 2001, 
para quase 6 Gtoe em 2050, enquanto sua partici-
pação no mix energético mundial deve 
permanecer razoavelmente constante e em torno 
de 25%. Segundo a CE, esse amento reflete a re-
lativa abundância de carvão e a conseqüente 
vantagem de preços no longo prazo. Entretanto, o 
órgão alerta para os impactos ambientais desse 
energético, os quais podem ser razoavelmente li-
mitados pelas tecnologias de captura e estocagem 
de carbono. 

Ainda neste cenário, a geração de eletricidade 
no mundo deverá atingir 60.000 TWh/ano em 
2050, cerca de quatro vezes o valor registrado em 

2001. A participação da geração térmica deve 
aumentar até 2020 devido à incapacidade de ou-
tras fontes suprirem a demanda. Já a geração de 
eletricidade através do carvão deve atingir 12.000 
TWh/ano em 2030 e 19.000 TWh/ano em 2050. 
Segundo esse cenário, em 2050 o carvão ainda 
será responsável por mais de 30% da eletricidade 
gerada no mundo, embora sua participação apre-
sente uma tendência de queda. Entretanto, 
estima-se que mais de 80% da geração baseada 
em carvão será através de tecnologias mais avan-
çadas. 

3 – Possibilidades de um carvão mais limpo 

Grande parte dos problemas da utilização do 
carvão mineral como energético decorrem das ex-
ternalidades negativas geradas por este mineral. 
Na geração de eletricidade, o carvão é um grande 
emissor de óxidos de nitrogênio, dióxido de carbo-
no, material particulado e dióxido de enxofre, 
sendo este último o grande responsável pelo fe-
nômeno conhecido como “chuva ácida”. Dessa 
forma, a possibilidade do carvão ser um instru-
mento para a segurança do suprimento de energia 
nos países esbarra em seus impactos ambientais, 
principalmente em um contexto de crescente 

conscientização mundial sobre os problemas de-
correntes das mudanças climáticas e os riscos 
para a existência de diversas formas de vida. 

3.1 - “Clean Coal”: Internalizando as Exter-
nalidades 

O conceito de tecnologias de carvão limpo en-
volve um leque diversificado de processos em 
diferentes fases de desenvolvimento e de diferen-
tes custos de implementação. Segundo K. 
Kavouridis e N. Koukouzas (2008), o conceito de 
“clean coal” envolve três estágios que devem ser 
desenvolvidos de modo simultâneo. No primeiro 
estágio, estão as plantas novas e modernizadas 
que permitem o aumento na eficiência e a redução 
das emissões de dióxido de enxofre, óxidos de ni-
trogênio e particulados das plantas de geração a 

carvão, de acordo com a tecnologia disponível a-
tualmente.  A segunda fase do “clean coal” 
envolve pesquisas que permitiriam o aumento da 
eficiência das plantas para níveis acima de 50%. A 
terceira seria a inclusão de processos de captura 
e estocagem de dióxido de carbono, as chamadas 
tecnologias CCSXIII. 

Com base no estado da arte da tecnologia atu-
al, as expectativas de aumento da eficiência das 
usinas termelétricas para níveis superiores a 50% 
até 2020 são totalmente justificadas, em decor-
rência principalmente do desenvolvimento de 
materiais e componentes, e do aumento do con-
trole no processo. Ao mesmo tempo, tecnologias 
de dessulfurização do carvão após a sua gaseifi-
cação irão se tornar cada vez mais eficientes. 
Grande parte das emissões de poluentes será re-
duzida através da substituição de plantas 
construídas nas décadas de 1950 a 1970. Entre-
tanto, os efeitos positivos das reduções das 
emissões de dióxido de carbono serão graduais. 
Até que seja possível reduzir significativamente as 
emissões, é necessário que os governos façam 
um balanço entre as necessidades de geração de 
eletricidade e os objetivos de redução das emis-
sões de gases estufa.  

Gráfico 7- Incremento na Geração Elétrica a Carvão entre 2004-2030: Cenário AIE 
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O terceiro estágio das tecnologias “clean coal”, 
no qual são desenvolvidos mecanismos de captu-
ra e estocagem de carbono, tem como pré-
requisito o desenvolvimento de plantas de geração 
altamente eficientes. Independente das tecnologi-
as utilizadas para o aumento da eficiência das 
usinas termelétricas a carvão, a captura de CO2 
acarreta perdas de eficiência. Nos programas de 
pesquisa internacionais, algumas tecnologias de 
separação e estocagem do CO2 já estão disponí-
veis. Estima-se que tais tecnologias se tornem 
viáveis economicamente em 2020. Alguns pro-
gramas de pesquisa, como o EU Framework 
Programme VII, têm trabalhado no sentido de criar 
um projeto para uma usina de geração com nível 
de emissões zero, as ‘‘Zero Emission Fuel Power 
Plants’’ (ZEFPP). 

Os governos do mundo todo enfrentam atual-
mente dois grandes desafios de política 
energética: assegurar o suprimento e combater as 
mudanças climáticas. Dadas as abundantes re-
servas mundiais de carvão mineral, este recurso é 
de extrema importância para o primeiro desafio. 
Entretanto, quando considerados os seus impac-
tos ambientais, somente as tecnologias “clean 
coal” permitirão que o carvão mineral seja um ins-
trumento útil aos dois desafios, de forma 
simultânea. No âmbito da concorrência inter-
energética, é necessário considerar, também, os 
limites ao desenvolvimento destas tecnologias, 
assim como os custos adicionais de sua imple-
mentação. 

Conclusão 

A elevação ininterrupta da demanda por carvão 
mineral após o ano 2000 revela que os países vol-
taram a considerar este mineral como um 
importante recurso para o primeiro grande objetivo 
de políticas energéticas - a segurança do abaste-
cimento. 

São notadas duas características principais 
deste aumento na utilização. Primeiro, ocorreu 
uma mudança no foco geográfico da estrutura de 
demanda. 

Com um consumo majoritário da Europa e Eu-
rásia até o ano 1989, este continente passou a 
adotar políticas de redução do consumo do mine-
ral, sendo superado pelo conjunto Ásia e Oceania 
desde então. Segundo, o aumento do consumo foi 
voltado para um foco setorial – a geração de ele-
tricidade – e ocorreu de maneira concomitante ao 
desenvolvimento econômico de China e Índia. 

Os cenários apontam para a continuidade do 
aumento na demanda e para uma elevação no 
comércio internacional. Entretanto, pode ser nota-
da uma elevação significativa nos preços do 
carvão. Desta forma, o desenvolvimento da gera-
ção termelétrica a carvão estará fortemente 
associado à concorrência inter-energética, e con-
sequentemente, aos preços dos outros insumos. 

Dadas as abundantes reservas de carvão mi-
neral, as quais estarão disponíveis de forma 
competitiva por décadas, o carvão deverá conti-
nuar a ser um importante instrumento para a 
matriz energética mundial, não obstante os pro-
blemas ambientais ocasionados pelo seu 
consumo. É importante enfatizar que, mesmo com 
o desenvolvimento de novos usos, o papel do car-
vão enquanto energético deverá continuar tendo 
como foco a geração de energia elétrica. 

Para que o carvão possa ser um instrumento 
para o segundo principal objetivo de políticas e-
nergéticas – o combate às mudanças climáticas – 
é necessário que alguns esforços indispensáveis 
sejam realizados por parte da indústria e gover-
nos. Primeiro, o desenvolvimento tecnológico e o 
conseqüente aumento da eficiência, que permitirá 
uma redução nas emissões por kWh de energia 
elétrica gerada, contribuindo para o combate ao 
aquecimento global. O aumento na eficiência tam-

Gráfico 8 – Demanda Mundial de Energia Primária: Cenário WETO 
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bém é um pré-requisito para o desenvolvimento 
das tecnologias de captura e estocagem de car-
bono. Segundo, devem ser buscadas políticas que 
reduzam as barreiras ao desenvolvimento do car-
vão limpo, e que dêem suporte aos investimentos 
em um prazo mais longo.  

¹ Economista IE-UFRJ 

 
* Este artigo é baseado na monografia intitulada “As Mu-

danças Estruturais da Indústria Mundial do Carvão: 1990-
2007”, de autoria de Felipe Rossetti Heck, sob orientação do 
Prof. Helder Queiroz Pinto Jr., apresentada em setembro de 
2008 no IE-UFRJ. 
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Lula Afirma que Descobertas de Petróleo 

Não Afetarão Biocombustíveis   

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou 
que as recentes descobertas na área de petróleo 
no país não modificarão a política nacional de 
produção de biocombustíveis. 

"As novas descobertas de petróleo não dimi-
nuem nem um milímetro nosso programa de 
biocombustíveis", disse Lula no encerramento da 
Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, 
em São Paulo. 

Lula lembrou que "é paradoxal" que o Brasil 
ofereça "um combustível limpo, sem poluição, 
mas tarifado, (enquanto) para o petróleo, que 
provoca poluição, não existam tarifas alfandegá-
rias". 

O Brasil é, atrás dos Estados Unidos, o se-
gundo maior produtor mundial de etanol, com 
33,2% do total, e o maior exportador, com 37% do 
total.  

Segundo dados oficiais, a produção brasileira 
de etanol será este ano de 27,08 bilhões de litros 
e as exportações rondarão os 4,17 bilhões de li-
tros. 

Lula destacou em seu discurso o número de 
sete milhões de automóveis produzidos no Brasil 
com motor "flex fuel", que permitem a combustão 
com etanol, gasolina ou a mistura de ambos em 
um mesmo tanque. 

Além disso, defendeu uma maior cooperação 
tecnológica com países pobres que podem se 
transformar em grandes produtores de etanol ou 
biodiesel: "Não queremos que os companheiros 
da Europa desmontem sua estrutura agrícola pa-
ra plantar cana-de-açúcar nem que os Estados 
Unidos deixem de produzir etanol de milho, mas 
sim, pedimos alianças com países pobres, espe-
cialmente da África” 

    País Terá Oferta de GNL a partir de Dezem-
bro 

A partir de dezembro, o país terá, pela primei-
ra vez, oferta de gás natural liquefeito (GNL), no 
Porto de Pecen, no Ceará. A informação foi dada 
pela Diretora de Gás e Energia da Petrobras, Ma-
ria das Graças Foster, ao explicar que será feita 
uma operação de resfriamento do pier, onde foi 
construído o terminal de regaseificação, a 160 

graus negativos, para em seguida poder receber 
o GNL que está armazenado em um navio espe-
cial. 

A Petrobras construiu dois terminais de rega-
seificação de GNL, um em Pecen, que começa 
agora a operar, e outro em fase final de constru-
ção no Rio de Janeiro. 

Mas o GNL, por ser mais caro, somente será 
utilizado, se necessário, para geração de termelé-
tricas. 

“Vamos ter condições de colocar gás natural 
na malha a partir de dezembro, mas apenas se ti-
ver demanda e valer a pena o seu custo”, 
destacou Graça. 

O terminal de GNL no Rio deverá ficar pronto 
em janeiro próximo. 

     Brasil e EUA Ampliam Acordo de Coopera-
ção em Biocombustíveis 

Brasil e Estados Unidos concordaram em ex-
pandir o alcance do protocolo de cooperação na 
área de biocombustíveis, firmado em março de 
2007, ao aprovar a atuação conjunta para a ca-
pacitação de mais cinco países para a produção 
de etanol. Durante a Conferência Internacional de 
Biocombustíveis, em São Paulo, o chanceler Cel-
so Amorim e o secretário de Estado da 
Agricultura dos Estados Unidos, Ed Schafer, a-
nunciaram que Guatemala, Honduras, Jamaica, 
Guiné-Bissau e Senegal serão os novos alvos da 
parceria Brasil-EUA nesse setor, conforme o me-
morando de entendimento assinado. 

O reforço do protocolo de 2007, a rigor, traz 
uma discreta tentativa de sensibilizar o futuro pre-
sidente dos EUA, Barack Obama, que toma 
posse em 20 de janeiro, a dar continuidade à co-
operação bilateral. 

Na semana passada, Obama falou ao presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva que tinha interesse 
no aprofundamento dessa parceria. Ma,s não en-
trou em detalhes. Sua política para essa área não 
tende a contemplar um ponto-chave para o Brasil: 
a abertura do mercado americano ao etanol brasi-
leiro. 

O protocolo de cooperação previa a atuação 
conjunta em terceiros países. Os primeiros eleitos 
foram El Salvador, Haiti, República Dominicana e 
São Cristóvão e Névis, que receberam um total 

Fatos Marcantes 
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de US$ 4,3 bilhões, distribuídos em 12 projetos 
de desenvolvimento de indústrias de biocombus-
tíveis.  

Os outros objetivos do protocolo eram a pes-
quisa para a produção de etanol de celulose e a 
cooperação para a definição de padrões interna-
cionais para esse biocombustível e, portanto, 
para a adoção de preços uniformes de comercia-
lização. Ou seja, de sua transformação em uma 
commodity. Em paralelo aos esforços bilaterais, 
Brasil e EUA atuam no Fórum Internacional de 
Biocombustíveis (FIB), com o objetivo de fixar pa-
drões para o etanol. 

Amorim e Shafer comentaram com entusias-
mo o acordo entre o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Petrobrás (Cenpes) e o Na-
tional Renewable Energy Lab (NREL), dos EUA, 
firmado em outubro de 2008, para o desenvolvi-
mento de sistemas de processamento e 
distribuição de biocombustíveis com base em 
tecnologias de “segunda geração”. Trata-se da 
produção de etanol de celulose - usando o baga-
ço da cana, no Brasil, e gramíneas, nos EUA -, 
que poderá diminuir o uso de matérias-primas a-
limentares, como o milho, e diminuir os 
argumentos contrários à disseminação desse bio-
combustível.  

Petrobras Descobre Mais Óleo Leve no Pré-
sal do Espírito Santo 

A Petrobras comunicou nova descoberta de 
óleo leve na bacia do pré-sal do Espírito Santo, 
em área denominada Parque das Baleias, após 
concluir a perfuração de dois novos poços. O vo-
lume recuperável das descobertas é estimado 
entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de barris de óleo e-
quivalente (boe).  

A estatal lembra que até agora já foram perfu-
rados seis poços na seção pré-sal do Espírito 
Santo, todos eles com sucesso. Com as novas 
descobertas, o volume total de óleo estimado na 
área do Parque das Baleias, incluídos os reserva-
tórios localizados acima e abaixo da camada de 
sal, já chega a cerca de 3,5 bilhões de barris de 
óleo equivalente. 

"Os excelentes resultados dessas duas perfu-
rações, as ótimas respostas do Teste de Longa 

Duração (TLD) do poço pioneiro 1-ESS-103A e as 
facilidades logísticas já instaladas e em instalação 
na área levam a Petrobras a intensificar os estu-
dos para acelerar a produção do pré-sal do 
Espírito Santo", ressaltou a companhia. 

Segundo a Petrobras, nos dois novos poços, 
os reservatórios foram descobertos sob uma ca-
mada de sal de até 700 metros e em lâminas 
d´água de 1.348 metros e 1.426 metros. 

Os reservatórios estão entre 4.200 metros e 
4.800 metros de profundidade a partir do nível do 
mar e apresentam espessuras porosas com óleo 
de 190 metros e 300 metros, o que, segundo a 
Petrobras, comprova o grande potencial das des-
cobertas. 

Os poços 6-BFR-1-ESS e 6-BAZ-1DB-ESS fo-
ram perfurados a cerca de 80 quilômetros da 
costa e a cinco e seis quilômetros a norte e a sul, 
respectivamente, do poço 1-ESS-103A, que já 
produz, com alta vazão, desde setembro de 
2008..  

 Treze Empresas, Incluindo Petrobras, Habi-
litam-se à 10a Rodada da ANP 

Mais cinco empresas se habilitaram para par-
ticipar do 10º leilão de áreas de petróleo e gás 
natural da ANP, entre elas a Petrobras, elevando 
para 13 o número de interessados na disputa por 
blocos em terra prevista para os dias 17 e 18 de 
dezembro, no Rio de Janeiro. 

Foram também habilitadas Petrogal, Perenco, 
Orteng e Devon Energy, que se juntam às já habi-
litadas OGX; Petrorecôncavo; Shell Brasil; Severo 
Villares; Brasoil; Companhia Exploração e Produ-
ção de Petróleo e Gás S.A.; Norse Energy do 
Brasil S.A.; e UTC Engenharia S.A. 

Na rodada anterior, em 2007, quando foram 
ofertados também blocos em mar, mais de 50 
empresas foram habilitadas. 
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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
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Gráfico 3 

 Produção total de gás natural no Brasil
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Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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Fonte: Brasil Energia 

 

 

 

 


