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NESTA EDIÇÃOEQUIPE 

O Editorial do Mês ressalta a necessidade de 
transparência e honestidade intelectual no debate 
energético no Brasil num ano eleitoral.  

No primeiro artigo do mês, Camila Fernandes e 
Helder Queiroz apresentam um panorama acerca 
da evolução dos preços do petróleo e seus 
impactos sobre a arrecadação de royalties no 
Brasil.  

No segundo artigo, Edmar de Almeida e Felipe 
Rachid avaliam o papel das companhias de 

petróleo independentes no país, focalizando as 
oportunidades existentes bem como os obstáculos 
a serem superados.  

No Ensaio do Mês, Helder Queiroz e Ronaldo 
Bicalho analisam a recente “crise do álcool” a 
partir de uma ótica que enfatiza o processo de 
flexibilização da frota de veículos e dos efeitos 
deste sobre a agenda de política energética 
brasileira.  

 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos 
artigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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Criado em Dezembro de 2000, o boletim 
Infopetro entra no seu sétimo ano de existência. 
Elaborado por um conjunto de professores, 
pesquisadores e alunos do Grupo de Economia da 
Energia do Instituto de Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, o Infopetro tem 
procurado discutir os temas cruciais da realidade 
energética brasileira, com o intuito de contribuir no 
esclarecimento dos seus leitores em relação às 
grandes questões presentes no debate nacional 
sobre energia. 

Acreditamos que esta é a nossa obrigação, na 
medida em que somos um grupo de ensino e 
pesquisa de uma universidade pública. Portanto, é 
nosso dever contribuir para o debate transparente 
e democrático daquelas questões relacionadas à 
construção da infra-estrutura energética do país, 
por conseguinte, fundamental para o seu 
desenvolvimento econômico e social. Nesse 
sentido, resguardando a isenção e a neutralidade 
da boa prática acadêmica, não nos furtamos de 
nos posicionar diante de determinadas opções, 
que julgamos importantes para o futuro do país. 
Embora reconheçamos a importância desses 
atributos acadêmicos, não nos escondemos atrás 
deles, usando-os como escudos a justificar a 
omissão, que muitas vezes é simplesmente 
sinônimo muito mais de oportunismo do que de 
responsabilidade e sensatez. 

Assim, embora procuremos dar ao nosso leitor 
as informações necessárias para que ele próprio 
faça o seu julgamento sobre o peso dos diversos 
argumentos em confronto no debate democrático 
das questões, temos a clareza de que as escolhas 
não se resumem às variáveis técnicas e 
econômicas; mas pressupõem visões e 
percepções políticas acerca do futuro, decisivas no 
encaminhamento dos problemas e das soluções 
dos problemas energéticos. 

Essa postura tornou-se mais clara a partir de 
2003, quando o Infopetro passou a apresentar em 
todos os seus números um editorial. Nele está a 
posição do Grupo de Economia da Energia sobre 
vários temas da agenda energética brasileira. 
Acreditamos que, assim fazendo, contribuímos 
para o debate e damos ao nosso leitor a 

oportunidade de ponderar as informações contidas 
nos ensaios e artigos do boletim, a partir do 
conhecimento da nossa percepção geral sobre os 
temas principais do debate sobre energia.  

É esta relação transparente e honesta que 
procuramos construir com nossos leitores durante 
esses sete anos. Leitores que podem concordar 
ou não com as nossas posições, mas que têm o 
direito a ter acesso a uma informação correta e a 
uma posição transparente sobre os problemas que 
envolvem o contexto energético brasileiro. 

Este é um ano eleitoral, e nós esperamos que o 
debate sobre os temas energéticos se desenvolva 
de forma produtiva. Dada a essencialidade 
econômica e social do suprimento de energia, é de 
se esperar que os temas relacionados à política 
energética do país sejam contemplados pelos 
partidos políticos que irão se defrontar ao longo 
deste ano. A prática tem demonstrado que isto 
não acontece.  

Os partidos políticos se apresentam nas 
eleições sem uma clara e transparente política 
energética; substituída, na maioria das vezes, por 
um amontoado de tópicos desarticulados e 
inconsistentes, muito longe de algo que pudesse 
receber a designação de política energética. Isto 
tem sido insistentemente destacado neste espaço: 
a ausência de uma clara política energética se 
traduz em impactos sobre o processo de tomada 
de decisão de investimentos públicos e privados. 
Na verdade, os programas de energia dos partidos 
são esboços mal desenhados e mal concebidos, 
na maioria das vezes abandonados nos primeiros 
meses de governo, face à premência da realidade. 

Diante desse contexto, perde-se a 
oportunidade de discutir com a sociedade os 
problemas e as soluções das grandes questões 
associadas à infra-estrutura energética do país, 
privando o cidadão do direito de conhecer e 
decidir sobre as opções colocadas na mesa de 
debate; para a qual, seguindo a nossa tradição, 
sempre são muitos os chamados, mas poucos os 
escolhidos. 

É dito que a cada quatro anos os cidadãos 
brasileiros têm a oportunidade única de decidir 

Editorial 
 

Transparência e Honestidade Intelectual no Debate 
Energético em um Ano Eleitoral 
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sobre o futuro do país. À medida que a infra-
estrutura energética joga um papel fundamental na 
construção desse futuro, seria alvissareiro que 
esses cidadãos tivessem a oportunidade de 
conhecer claramente as diversas visões que os 
partidos políticos têm sobre essa construção, e, a 
partir do cotejamento dessas visões, pudessem 

soberanamente decidir sobre ela e, portanto, 
sobre o seu próprio futuro.  

 

Conselho Editorial 
 

 

 



 

Boletim Infopetro Janeiro/Fevereiro 2006 
 

4

Mercado 

PETRÓLEO 

Camila Fernandes¹ 
Helder Queiroz Pinto Jr2 

Desde meados de 2003, o preço internacional 
do petróleo tem registrado aumentos 
significativos, abandonando a denominada banda 
de preços entre US$ 22 e US$ 28, que durante 
alguns anos conferiu um certo grau de 
tranqüilidade para o mercado internacional. 
Entretanto, a conjugação de fatores como as 
mudanças observadas no comportamento das 
estruturas de oferta e de demanda, e a 
permanência das fontes de incerteza, no plano 
geopolítico, tem mantido os preços em patamares 
significativamente mais elevados. Valores 
consistentemente acima do teto da banda 
sugerem que a mesma não mais representa um 
patamar para os preços do petróleo, caso 
permaneçam as condições de mercado 
observadas recentemente.  

Dentre os principais fatores de instabilidade, 
podemos destacar: a continuidade da 
instabilidade política no Iraque, comprometendo 
sua capacidade de produção; a desconfiança com 
relação ao comportamento político do novo 
governo do Irã; a pressão de demanda da China 
e dos Estados Unidos; e, a queda significativa do 
dólar americano. 

 Em 2004, as principais preocupações, neste 
mercado, giravam em torno do crescimento da 
oferta e da demanda. A China tornou-se o 
segundo maior importador de petróleo, ficando 
atrás apenas dos Estados Unidos. O crescimento 

do consumo, nos últimos anos - conduzido pelo 
aumento das demandas chinesa e americana - 
junto à recuperação econômica mundial, 
aumentou o medo de falta de abastecimento e 
tem contribuído para a manutenção de patamares 
elevados do preço do petróleo. 

No caso da oferta, as atenções se 
concentraram nos planos de investimento, na 
capacidade de produção e nas questões políticas 
dos principais países exportadores. Com o fim do 
ano de 2005, as oscilações de curta duração do 
preço do petróleo ocorreram de acordo com os 
impactos positivos e negativos do noticiário 
internacional. 

A tendência altista tem marcado o início do 
ano de 2006. Esses aumentos têm sido 
influenciados principalmente pela crise 
envolvendo o programa nuclear do Irã e pela 
instabilidade política na Nigéria. O Irã é o 
segundo maior exportador de petróleo da 
Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) e a Nigéria é o terceiro maior 
produtor deste cartel (Tabela 1). Além dos 
produtores estarem em turbulência, a expectativa 
é de que o consumo de petróleo aumente por 
causa da demanda da China, cujas importações 
em 2001 foram de 1,97 milhões de barris/dia, 
enquanto que em 2004 esse número subiu para 
3,57 milhões de barris diários, denotando assim 
um aumento de 78% entre esses dois anos 
(Gráfico 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Evolução dos Preços do Petróleo e seu Impacto sobre 
a Arrecadação de Royalties no Brasil 
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Gráfico 1 - Demanda da China por Petróleo Bruto 
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Fonte: BP Statistical Review 
 

 Esses conflitos políticos aumentam o temor 
em relação a uma maior restrição da oferta, os 
quais, somados ao crescimento da demanda, 
geram instabilidade e pressionam o preço do 
petróleo. 

É importante atentar para o fato de que uma 
elevação tão significativa nos preços do petróleo 
produz aumento equivalente na renda petrolífera. 
Em 2001, a média anual do petróleo Brent foi de 
US$ 24,46 o barril. Neste ano, o valor total da 
produção dos países da OPEP totalizou US$ 666 
milhões diários.  Se considerarmos o ano de 

2005, em que a média do petróleo Brent ficou em 
US$ 54,53/barril, o diferencial de preços seria de 
30 dólares/barril. O aumento da renda petrolífera, 
levando em conta os respectivos volumes diários 
produzidos por estes países, ficaria em torno de 
964 milhões de dólares por dia ou US$ 352 
bilhões/ano (Tabela 2). Ou seja: a alta dos preços 
propicia ao conjunto dos principais exportadores 
uma renda adicional de aproximadamente US$ 1 
bilhão/dia!

 

Tabela 1 - Exportação Líquida de Petróleo – 10 Maiores Exportadores  
em 2004 (milhões barris/dia) 

2001 2004
Arábia Saudita 6,26 8,73
Rússia nd 6,67
Noruega 3,07 2,91
Irã 2,23 2,55
Venezuela 1,95 2,36
EAU 1,74 2,33
Kuwait 1,22 2,20
Nigéria 2,03 2,19
México 1,78 1,80
Argélia 0,44 1,68  

            Fonte: EIA/DOE   
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Tabela 2 - Produção de Petróleo e Valor da Produção 
Variação VP Variação VP

Diária Anual
US$ milhões US$ bilhões

2001 2005 2001 2005
Arábia Saudita 7,94 9,40 194 513 319 116
Iran 3,67 3,92 90 214 124 45
Venezuela 2,86 2,63 70 143 73 27
Kuwait 2,03 2,51 50 137 87 32
EAU 2,16 2,45 53 133 80 29
Nigéria 2,10 2,41 51 132 80 29
Iraque 2,38 1,83 58 100 42 15
Líbia 1,36 1,64 33 90 56 21
Argélia 0,82 1,35 20 74 54 20
Indonésia 1,21 0,94 30 51 22 8
Catar 0,68 0,80 17 43 27 10
Total 27,21 29,88 666 1.629 964 352

VP (2005 - 2001)

Produção Valor da Produção

milhões de barris/dia US$ milhões
Diária

 
Fonte: OPEP 
 

Gráfico 2 – Cotação Internacional do Petróleo 

Fonte: EIA/DOE 
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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 paramétrica 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 arrecadação de 
royalties, assim como a própria arrecadação, 
varia de acordo com essas variáveis. 

 

Gráfico 3 – Arrecadação de Royalties no Brasil X Preço do Petróleo Brent 
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Fonte: ANP 
 

Gráfico 4 – Arrecadação de Royalties no Brasil X Câmbio 
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A partir dos gráficos 3 e 4 acima é possível 
observar que, apesar da forte desvalorização do 
dólar desde meados de 2004, a arrecadação em 
2005 cresce em relação aos anos anteriores. O 
efeito negativo do câmbio sobre a arrecadação de 
royalties foi anulado, em grande parte, pelo 
movimento ascensional dos preços do petróleo, 
cuja média ficou em US$ 54,53 o barril contra 
US$ 38,22 em 2004. O montante de royalties 
arrecadado até o mês de novembro de 2005 – R$ 
5,88 bilhões – superou o montante arrecadado 
em 2004 – R$ 5,63 bilhões.  

Cabe ressaltar, no entanto, que o volume de 
produção também aumentou nesse período, 
passando de uma média de 7,16 milhões de m3 

em 2004 para 7,86 milhões de m3 em 2005 (até o 
mês de novembro), o que também contribuiu para 
o aumento do volume de royalties arrecadado. 

 

A partir do exame do comportamento dos 
preços internacionais do petróleo, juntamente 
com o da taxa de câmbio, é possível traçar alguns 
cenários de arrecadação para o ano de 2006. 
Para isso, foram estabelecidas algumas 
premissas: a primeira, bastante conservadora, 
estabelece um volume de produção mensal no 
mesmo nível da média mensal obtida de janeiro a 
novembro de 2005 – cerca de 7,83 milhões de m3 
ou 1,65 milhões de barris/dia; a segunda, assume 
três diferentes parâmetros para a taxa de câmbio 
média anual; por fim, estabelecemos um intervalo 
de variação da cotação média anual do petróleo 
Brent entre US$ 50 a US$ 60 o barril. A Tabela 3 
apresenta os resultados destas estimativas. 

 

 

Tabela 3 - Estimativas de Arrecadação Anual de Royalties no Brasil em 2006  
(valores em R$ milhões) 

  Taxa de Câmbio 
Preço Médio 
Estimado do 
Petróleo Tipo 

Brent (US$/barril) 2,30 2,35 2,40 
50 6.322 6.459 6.597 
51 6.455 6.595 6.736 
52 6.588 6.731 6.875 
53 6.721 6.867 7.013 
54 6.854 7.003 7.152 
55 6.987 7.139 7.291 
56 7.121 7.275 7.430 
57 7.254 7.411 7.569 
58 7.387 7.547 7.708 
59 7.520 7.683 7.847 
60 7.653 7.819 7.986 

                                           Fonte: Elaboração Própria 

 

  Considerando como intervalo relevante, nos 
nossos cenários, a faixa de cotação média anual 
do petróleo Brent entre US$ 53 e US$ 56 o barril, 
temos que a arrecadação anual de royalties pode 
oscilar entre R$ 6,72 bilhões (ao câmbio de 
R$2,30 o dólar). Neste caso, a arrecadação seria 
14% maior em relação ao arrecadado em 2005 
até novembro; e, R$ 7,43 bilhões (ao câmbio de 
R$/US$ 2,40), sendo este valor 26% maior ao 
arrecadado em 2005. É interessante 
compararmos estes valores com aqueles 
arrecadados no ano de 2002, antes do início do 

movimento altista dos preços internacionais do 
petróleo, iniciado após a Guerra do Iraque, em 
2003. Naquele ano, o total de royalties atingiu R$ 
3,18 bilhões. Assim, de acordo com essas 
premissas, em um cenário onde o preço médio do 
petróleo se estabelecesse em US$ 55 o barril e a 
taxa de câmbio em R$/US$ 2,35, o montante de 
royalties arrecadado – R$ 7,14 bilhões –  seria 
124% maior que em 2002. 

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

Vale ressaltar ainda que, sendo o petróleo um 
recurso natural não renovável, sua exploração 
hoje significa uma renúncia imposta às gerações 
futuras para a utilização desta riqueza. As 
referidas participações governamentais devem 
servir, portanto, como instrumento de 
ressarcimento às próximas gerações. Os 
governos beneficiados deveriam 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 educação, 
saúde, saneamento básico e infra-estrutura.  

 

¹ Assistente de Pesquisa GEE/ Bolsista ANP 
2 Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS AVANÇADOS COPPEAD (Pós MBA) 
MODELOS REGULATÓRIOS EM ENERGIA NO BRASIL 

 
O curso “MODELOS REGULATÓRIOS EM ENERGIA NO BRASIL” tem como objetivos 
fornecer aos alunos um conjunto de conceitos e instrumentos de análise que permita 
compreender as transformações em curso na indústria de gás natural e de eletricidade no 
Brasil, assim como colocar em evidência os fatores organizacionais e institucionais que 
condicionam essas transformações. 
Carga Horária, Formato e Datas 
O curso tem carga horária de 20 horas, as quais serão ministradas em uma sessão 
semanal de quatro horas, às quintas feiras à tarde (13:15 - 17:30), durante cinco semanas 
consecutivas. As aulas terão início no dia 6 de abril e irão até o dia 4 de maio. 
Informações Adicionais 
http://www.coppead.ufrj.br/avancados/cursos/modelos.htm 
Tel: (21) 2598-9898 
Fax: (21) 2598-9840 
E-mail: avancados@coppead.ufrj.br 
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Edmar Fagundes de Almeida¹ 
Felipe Rachid Rodrigues2 

A indústria petrolífera sempre foi caracterizada 
pela presença de empresas com grande poder de 
mercado. Historicamente, a competição nesta 
indústria resultou no surgimento de um pequeno 
número de empresas com poder de mercado a 
nível global; as chamadas majors. Foi justamente 
para compensar este poder das majors que 
diversos governos criaram companhias estatais 
de petróleo. Contudo, há um segmento da 
indústria, menos conhecido, mas tão importante 
quanto os demais, formado pelas companhias 
independentes de petróleo. A maioria das 
empresas presentes no setor petrolífero pertence 
a este grupo, que emprega a maior parte da força 
de trabalho da indústria petrolífera.  

As empresas independentes desempenham 
um papel importante no desenvolvimento da 
indústria do petróleo num contexto de mercado 
aberto. Em geral, os investimentos realizados 
pelas empresas independentes estão focados em 
projetos não contemplados pelas majors e 
grandes empresas estatais. Estas estão 
interessadas em projetos de grande porte, com 
melhores perspectivas de rentabilidade, porém 
com maiores riscos envolvidos. O maior poder 
financeiro destas grandes companhias permite 
que as mesmas possam encarar projetos com 
alto risco geológico e explorar economias de 
escala em projetos intensivos em capital, como o 
transporte, o refino e a comercialização. 
Entretanto, mesmo considerando o tamanho e o 
poder das majors e das estatais, estas não 
esgotam todas as oportunidades de investimentos 
e negócios no setor. Um vasto número de 
projetos ajusta-se melhor a carteira das empresas 
independentes, que buscam projetos com 
menores riscos associados, ainda que com uma 
rentabilidade também menor. 

Esta função complementar nos investimentos 
confere às independentes um papel relevante no 
desenvolvimento de uma província petrolífera. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, as 
independentes são responsáveis por 85% dos 
poços perfurados e por aproximadamente 60% da 

produção de óleo no país. No Brasil, dado o 
monopólio exercido pela Petrobras na exploração 
de petróleo até 1997, as companhias 
independentes não desempenharam qualquer 
papel no desenvolvimento do setor. Apesar do 
esforço feito pela Petrobras para o 
desenvolvimento do setor de upstream no Brasil, 
o fato da mesma ter se focado em projetos de 
maior rentabilidade, em particular na exploração 
offshore, fez com que a companhia deixasse de 
explorar projetos que seriam potencialmente 
significativos para empresas independentes. 
Assim, o Brasil pode ser considerado um terreno 
ainda muito fértil para as empresas 
independentes. 

Todavia, observou-se que, mesmo após a 
abertura do setor de petróleo no Brasil, este setor 
se desenvolveu de forma muito tímida. 
Atualmente, existem apenas quatro empresas 
independentes nacionais produzindo uma 
pequena quantidade de petróleo e gás no Brasil: 
Petrosynergy, W. Washington, UP Petróleo e 
PetroRecôncavo (cerca de 700 barris por dia).  

O desenvolvimento do segmento 
independente no Brasil depende essencialmente 
de dois tipos de oportunidades de investimento: 
exploração de blocos em terra, e exploração de 
áreas inativas de acumulação marginal. Desde a 
abertura do setor à iniciativa privada em 1997, o 
desenvolvimento do segmento independente vem 
enfrentando importantes obstáculos. As quatro 
primeiras Rodadas de Licitação (1999-2002) 
procuraram atrair as grandes empresas 
internacionais para o país. A Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) priorizou a concessão de grandes 
blocos offshore com riscos associados 
incompatíveis com o perfil de pequenas empresas 
independentes. Desta forma, nas três primeiras 
Rodadas, as independentes brasileiras 
representavam menos de 10% das companhias 
participantes, tendo se observado o domínio da 
Petrobras e das grandes empresas 
internacionais. Além disto, o número de 
companhias participantes foi decrescendo 

Desenvolvimento das Companhias de Petróleo 
Independentes No Brasil: Oportunidades e Obstáculos 
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progressivamente na medida em que as grandes empresas se posicionaram no país.     
 

Figura 1 – Número de Companhias Participantes nas Rodadas de Licitação  
dos Blocos com Risco Exploratórios  
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Fonte: ANP  

As condições para as independentes no Brasil 
começaram a melhorar a partir da 5ª Rodada de 
Licitação, quando a ANP decidiu reduzir o 
tamanho dos blocos ofertados e aumentar a 
oferta de blocos em terra com menores riscos 
geológicos. Com a redução do custo de aquisição 
dos blocos, o número de empresas 
independentes participantes e vencedoras 
aumentou significativamente. Enquanto na 5ª 
Rodada havia apenas 12 companhias 
participantes, na Sexta e Sétima Rodada este 
número cresceu para 24 e 44, respectivamente. O 
número de blocos com ofertas vencedoras de 
empresas independentes brasileiras ou regionais 
(a maior parte de origem argentina) aumentou de 
10% para 47%, da Quinta para a Sétima Rodada. 

Em relação à concessão de áreas de 
acumulação marginal, as companhias 
independentes enfrentaram forte oposição tanto 
da Petrobras quanto de algumas organizações 
políticas. Atualmente, a Petrobras ainda retém 
centenas de áreas marginais (inativas ou 
maduras) que geram baixa rentabilidade para 
empresa. Durante a administração de Fernando 
Henrique Cardoso, o governo tentou convencer a 
Petrobras a vender algumas destas áreas. Em 

2001, a Petrobras anunciou um processo de 
licitação especificamente para áreas marginais 
(73 campos maduros). Porém, as condições de 
venda exigidas pela empresas não atraíram 
investidores. Apenas dois campos foram 
vendidos. Em 2003, a empresa voltou a anunciar 
um processo de licitação de campos maduros; 
entretanto, o processo foi abortado em funções 
reações políticas. Até 2005, este tipo de 
oportunidade de investimento estava fora do 
alcance das empresas independentes.  

Em 2005, ANP decidiu oferecer, pela primeira 
vez, parte das 77 áreas maduras inativas que a 
Petrobras progressivamente vinha devolvendo ao 
órgão regulador desde 1997. A Rodada de 
Licitação destas áreas atraiu o interesse de um 
grande número de companhias (89 no total), a 
maior parte delas novas empresas independentes 
nacionais. Muitas das empresas participaram pela 
primeira vez de uma Rodada de Licitação e a 
maioria provinha de outros setores da economia. 
A maioria destas companhias entrantes era ligada 
a atividades econômicas não relacionadas à 
indústria do petróleo (empresas de engenharia, 
consultoria, mineração, transporte e logística).   



 

Boletim Infopetro Janeiro/Fevereiro 2006 12

Mercado 

PETRÓLEO 

Apenas uma das 17 áreas inativas oferecidas 
não foi vendida. A competição para a aquisição 
destas áreas foi acirrada, com 11 delas 
recebendo mais de cinco ofertas diferentes. Ao 
final da Rodada, 16 empresas haviam 
apresentado propostas vencedoras, 
individualmente ou em consórcio. Deve-se 
destacar que apenas uma destas 16 empresas já 
operava no upstream brasileiro. A licitação de 

áreas inativas foi um claro sinal da atratividade do 
Brasil para pequenas companhias independentes. 
O sucesso desta Rodada contribuiu para a 
redução da oposição política à concessão de 
áreas maduras e o governo decidiu organizar 
uma nova Rodada de Licitação em Maio 2006, 
exclusivamente para áreas inativas com 
acumulações marginais. 

 
Tabela 1 - Setores de Origem das Companhias Participantes na Primeira Rodada  

de Licitação de Áreas Inativas 
9
13
20
5
11
5
8
5
13
89Total

Setor de Downstream
Setor de Upstream

Engenharia
Logística e Transporte

Parapetrolífero 
Construção Civil

Consultoria
Mineração

Outros

 
                                                                         Fonte: Elaboração Própria 

 

Apesar do sucesso da última Rodada de 
Licitação, diversos desafios precisam ser 
encarados para que as companhias 
independentes brasileiras possam dar todo o seu 
potencial de contribuição para a produção 
doméstica de petróleo.  

O primeiro obstáculo é a escassez de 
profissionais qualificados. É importante ressaltar 
que as companhias independentes são mais 
intensivas em mão-de-obra que as grandes 
companhias. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
as empresas independentes são responsáveis 
pela maioria dos empregos criados na indústria, 
com aproximadamente 300.000 pessoas 
empregadas nestas empresas. Uma das 
dificuldades que as empresas independentes 
brasileiras devem enfrentar é o fato de a 
Petrobras concentrar os profissionais qualificados 
do setor, num contexto em que a empresa vem 
expandindo agressivamente o número de 
empregados. Como já ressaltado, a maioria das 
companhias que participaram da Sétima Rodada 
não operam no setor de petróleo e se vêem 
obrigadas a disputar os escassos recursos 
humanos disponíveis no país na área de petróleo 
e gás. Neste sentido, vale ressaltar a importância 
de programas de formação de recursos humanos 
na área de petróleo e gás para o futuro do setor 

de produtores independentes de petróleo no 
Brasil.  

Embora a resistência política esteja 
diminuindo, existem ainda obstáculos para a 
abertura de áreas maduras e inativas para as 
companhias independentes. Além de existir uma 
resistência de segmentos políticos e de setores 
da Petrobras com relação à devolução dos 
campos menos rentáveis, o atual nível do preço 
do petróleo contribuiu para elevar a rentabilidade 
desses campos. Desta forma, são pequenas as 
chances da Petrobras fazer qualquer movimento 
neste sentido no curto prazo.  

À medida que o estoque de áreas inativas em 
posse da ANP se reduz, novas políticas 
governamentais para estimular o setor devem ser 
criadas. Particularmente, é necessário estimular 
as companhias independentes a participarem das 
atividades de exploração. Este incentivo pode 
ocorrer em duas dimensões: por um lado, reduzir 
o risco exploratório; por outro, elevar a 
rentabilidade dos investimentos nas atividades 
exploratórias.  

Para reduzir o risco geológico dos blocos 
oferecidos, a ANP precisa aumentar seu esforço 
exploratório (estudos geológicos e sísmicos). Este 
esforço vem se reduzindo nos últimos cinco anos 
com o sistemático contingenciamento das verbas 
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que deveriam estar disponíveis para este tipo de 
atividade. Desta forma, os blocos com baixo risco 
exploratório em posse da agência para as 
próximas rodadas de licitação estão se 
esgotando.  

Para aumentar a rentabilidade dos projetos 
exploratórios das pequenas empresas 
independentes, o governo poderia alterar o 
regime fiscal do setor. Atualmente, existem 
basicamente dois níveis de taxação no setor 
petrolífero brasileiro. Os grandes campos de 
petróleo são taxados com 10% de royalties mais 
participações especiais (10% a 40% de imposto 
sobre o lucro do campo). Os outros campos são 
taxados com royalties entre 5% e 10%. Assim, 
existe ainda um espaço para melhorar o regime 
tributário dos pequenos projetos de petróleo e 

gás, viabilizando projetos que contribuiriam para 
aumentar a produção de petróleo nacional.  

Apesar dos obstáculos apresentados acima, 
podemos ver que há um espaço interessante para 
novas empresas independentes brasileiras se 
desenvolverem, seja através da aquisição de 
blocos exploratórios ou pela participação em 
rodadas de licitação de áreas maduras. Deste 
modo, embora as dificuldades ainda sejam 
relevantes, podemos afirmar que o Brasil já 
possui uma indústria emergente de produtores 
independentes de petróleo.   

 
1 Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE  
2Assistente de Pesquisa GEE/Bolsista ANP 
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A atual elevação dos preços do álcool e a 
intervenção do Governo tentando impedi-la 
recolocaram em tela a discussão sobre a política 
energética para os combustíveis líquidos no Brasil. 
Depois de um período de otimismo, no qual a 
convergência de interesses entre produtores e 
consumidores de álcool apontava para um futuro 
promissor, a presente crise ameaça redimensionar 
as expectativas em patamares mais realistas. 

Para entender melhor esse 
redimensionamento, é necessário analisar alguns 
aspectos dessa propalada crise sob a visão mais 
abrangente da política energética, de tal forma a 
evitar a prevalência de uma perspectiva de curto 
prazo, que pode abortar uma solução energética 
interessante para o país. 

A questão fundamental a ser colocada é que 
os atuais eventos ocorrem em um contexto 
intrinsecamente distinto daquele observado nas 
crises anteriores do mercado de álcool. Entre os 
fatores responsáveis por essa mudança de 
contexto, destaca-se o processo de flexibilização 
da frota nacional de veículos a álcool. É a partir 
desse processo e dos seus efeitos sobre a agenda 
da política energética brasileira que a atual “crise” 
deve ser analisada.  

Flexibilidade e Rigidez no Suprimento 
Energético 

As tecnologias de uso de energia, 
historicamente, sempre apresentaram uma 
flexibilidade muito baixa no que diz respeito às 
fontes de energia que elas utilizavam como 
insumo. Cada motor de combustão, em geral, 
queimava o seu combustível específico. Nesse 
caso, trocar de combustível significava mudar de 
motor, e incorrer em todos os custos associados a 
essa mudança. 

Dessa maneira, desenhavam-se fronteiras 
muito bem definidas para cada mercado 
energético; nos quais os produtos e as tecnologias 
de uso eram bastante distintos e a 
substitutibilidade entre as fontes implicava em 
custos e tempos significativos. A conseqüência 
disso é que a concorrência entre os energéticos 
se dava sempre dentro de um contexto limitado e 
restrito. 

Em um contexto de tal rigidez, a garantia do 
suprimento de energia necessário ao atendimento 
das necessidades energéticas (como, por 
exemplo, locomoção, aquecimento, força motriz, 
etc.) implicava na garantia do suprimento de uma 
determinada fonte, que atendia a uma dada 
necessidade através do uso de um equipamento 
específico. Nesse caso, o desabastecimento 
dessa fonte – por exemplo, gasolina - implicava 
que a necessidade de locomoção não seria 
atendida por este equipamento – automóvel -, 
porque ele era incapaz de operar com qualquer 
outro combustível.  

Assim, a rigidez do equipamento de uso fazia 
com que qualquer evento sazonal e/ou conjuntural 
na oferta de energéticos tivesse impactos 
imediatos no curto prazo; exigindo uma pronta 
ação das autoridades responsáveis pela política 
energética para garantir o atendimento de uma 
determinada necessidade energética. O 
reconhecimento dessa rigidez fazia com que a 
energia, à luz dos instrumentos de planejamento 
energético, fosse tratada como um bem 
caracterizado por uma baixa elasticidade-preço da 
demanda.  

A demanda por maior flexibilidade, fruto das 
elevadas incertezas que passaram a caracterizar 
o ambiente econômico a partir da década de 
oitenta – principalmente na indústria de energia –, 
direcionou a busca tecnológica para a construção 
de equipamentos flexíveis. Começou a surgir, 
então, uma geração de conversores de energia 
que operavam com mais de uma fonte energética: 
caldeiras, motores e aquecedores que 
trabalhavam com mais de um combustível. Assim, 
a troca de fonte de energia não exigia mais a troca 
do equipamento; ou seja, a competição podia se 
dar no curto prazo e alguns produtos energéticos 
passaram, efetivamente, a ser substitutos 
próximos entre si. Esse processo modificou 
progressiva, mas radicalmente, as características 
pretéritas de baixa elasticidade da demanda. Em 
outros termos, a busca de flexibilidade assegurou 
uma maior segurança do suprimento para uma 
necessidade energética específica. A maior 
possibilidade de substituição aumentou, por um 
lado, a disponibilidade de recursos, no curto 

Flexibilidade e Política Energética: o Caso da “Crise 
do Álcool”  
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prazo, para o atendimento dessa necessidade; por 
outro, permitiu aumentar a elasticidade-preço da 
demanda e viabilizar a concorrência inter-
energética nesse atendimento. 

É evidente que a política energética muda em 
face desse câmbio tecnológico. A questão agora 
não é garantir o suprimento de uma determinada 
fonte energética, mas de um conjunto de fontes 
que, graças ao avanço tecnológico, têm condições 
de atender a uma determinada necessidade. 
Nesse sentido, o conceito de desabastecimento 
energético tem que ser mais bem qualificado. Ou 
seja, a escassez de certa fonte, que compõe essa 
carteira de soluções energéticas, passa a ter um 
impacto totalmente distinto sobre o atendimento 
de uma dada necessidade. A partir desse novo 
contexto, só existe crise real de abastecimento 
quando ela atinge todo o conjunto, e não apenas 
uma das fontes. 

A grande vantagem dessa nova configuração é 
que as pressões sobre a política energética se 
reduzem, na medida em que os consumidores 
passam a deter recursos capazes de fazer face às 
mudanças de curto prazo na oferta energética, 
através do aumento da sua capacidade de 
realizar, eles próprios, a arbitragem entre as 
fontes de energia. 

Contudo, há um custo embutido nessa 
flexibilidade, que é o sacrifício do melhor 
rendimento advindo da otimização de uma 
configuração rígida, padronizada e específica. Em 
outras palavras, existe um trade-off entre 
flexibilidade e eficiência. A escolha por um dos 
pratos dessa balança é feita a partir da maior ou 
menor incerteza acerca do comportamento futuro 
da oferta (quantidade e preço) da fonte de energia 
em questão. No caso em que essa incerteza é 
baixa, a escolha por uma tecnologia de uso 
inflexível, com a sua fonte de energia respectiva, 
irá privilegiar a eficiência. Aqui, a rigidez não tem 
um custo elevado, já que é possível antecipar 
satisfatoriamente o comportamento futuro da 
oferta da fonte em questão.  

No entanto, se essa incerteza é elevada, a 
flexibilidade adquire um valor importante; à 
medida que ela cria as condições para que, em 
face de uma situação imprevista, o agente possa 
aproveitar uma situação favorável e/ou se 
defender de uma situação desfavorável, sem 
grandes custos. Assim, a flexibilidade como 
atributo desejável de uma tecnologia de uso só 
tem sentido em um quadro no qual a incerteza 
acerca da disponibilidade da(s) fonte(s) de energia 
que serve(m) como insumo(s) a essa tecnologia 

está presente. Caso contrário, o sacrifício da 
eficiência em nome da maior flexibilidade seria 
apenas um ato pueril, e, economicamente, 
injustificado. 

 Isto posto, a reação das autoridades públicas 
diante das variações no comportamento de curto 
prazo da oferta de determinadas fontes de 
energia, associadas às tecnologias de uso que 
apresentam uma dada flexibilização em relação 
aos seus insumos, tem que ser coerente com os 
pressupostos sobre os quais foi construída essa 
flexibilidade, sob a pena de se gerar uma situação 
na qual se fica com todos os custos da 
flexibilidade, sem nenhum dos seus benefícios. 
Nesse sentido, encarar uma variação conjuntural 
nos preços de um insumo que supre um 
equipamento flexível como se ele não fosse 
dotado desse atributo é um profundo equívoco em 
termos de política energética. O mais adequado, 
nesse caso, é permitir que os consumidores, 
mediante a sua flexibilidade energética, 
administrem as variações de preço/oferta no curto 
prazo, restando às autoridades o 
acompanhamento da sua evolução, intervindo 
apenas naquelas situações que apresentam 
impactos no longo prazo. Afinal de contas, foi 
justamente essa redução na demanda das 
intervenções de curto prazo da política energética 
que a introdução da flexibilidade propiciou. 

Flexibilidade e Rigidez na “Crise do Álcool” 

A atual “crise do álcool” está se tornando um 
problema cognitivo, no qual a difusão de 
percepções equivocadas sobre a sua natureza o 
torna muito maior do que ele realmente é. 

Deve-se ressaltar que, na análise deste 
problema, dois tipos de consumidores devem ser 
diferenciados: por um lado os que fizeram a 
opção, no passado, por veículos com motor a 
álcool; por outro, o conjunto crescente de 
consumidores que têm optado por carros flex-fuel.  

No primeiro caso, a tendência é a significativa 
redução do universo de veículos. Após as crises 
de desabastecimento, a produção de automóveis - 
que chegou a ser mais de 90% a álcool nos anos 
90 - voltou a ser predominantemente com motores 
a gasolina. Assim, a frota de carros a álcool tende 
a ser decrescente. Deve-se reconhecer que estes 
consumidores estão arcando, por ora, com custos 
mais elevados; mas do ponto de vista da 
formulação de políticas públicas, eles não devem 
ser alvo de preocupação no longo prazo, devido à 
substituição progressiva por veículos flex-fuel. 
Para corroborar este argumento, cabe assinalar 
que, em 2005, foram vendidos cerca de 800 mil 
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veículos leves flex-fuel, contra cerca de 520 mil a 
gasolina e 20 mil carros a álcool. Em função disto, 
a presente análise se concentra no conjunto 
crescente de consumidores que têm optado pelo 
flex-fuel. 

No que concerne a esses consumidores, a 
escolha por um veículo flex-fuel, segundo as 
primeiras reações desses consumidores ao 
aumento do preço do álcool, não foi tomada 
levando-se em conta os pressupostos reais nela 
envolvidos. Se o consumidor tivesse certeza de 
que sempre haveria uma disponibilidade futura 
adequada de álcool, tanto em termos de 
quantidade quanto de preço, a melhor opção seria 
adquirir um veículo a álcool. Caso as expectativas 
apontassem em sentido contrário, ou seja, que a 
percepção sobre essa disponibilidade futura 
sempre apresentaria dificuldades, a melhor opção 
para ele seria adquirir um veículo à gasolina. 
Tanto em um caso quanto no outro, não vale a 
pena sacrificar o melhor desempenho, em termos 
de consumo, em nome da flexibilidade. 

Esse sacrifício só tem sentido quando existe 
incerteza sobre a evolução futura da 
disponibilidade do álcool. Nesse caso, o risco de 
que essa disponibilidade será desfavorável em 
alguns momentos está presente desde o início. 
Contudo, espera-se que os períodos em que essa 
disponibilidade for favorável compensarão 
plenamente o investimento inicial mais elevado na 
aquisição do flex-fuel, e os gastos mais elevados 
com o combustível alternativo mais caro e com o 
maior consumo advindo da redução do 
rendimento.  

Nesse caso, presume-se que haverá 
momentos, ao longo da vida útil do veículo, em 
que o preço do álcool não será favorável, com o 
consumidor recorrendo à gasolina para encher o 
tanque do seu carro, reduzindo a demanda de 
álcool e, portanto, contribuindo para a redução do 
seu preço. Assim, o comportamento do 
consumidor que possui um veículo flex-fuel torna-
se fundamental na gestão de curto prazo do 
mercado de combustíveis líquidos. Contudo, deve-
se ter claro que esse consumidor pressupõe que 
esses períodos de preços do álcool desfavoráveis 
são passageiros e que, ao final, irá prevalecer a 
situação de oferta que lhe é mais favorável. Caso 
contrário, ele abandonará a opção pelo álcool, 
simplesmente adquirindo um carro à gasolina, já 
que a opção pela flexibilização terá se revelado, 
na prática, um equívoco. 

No caso dos produtores de álcool, a introdução 
dos veículos flexíveis, em 2003, teve um 

importante papel na expansão da demanda desse 
combustível, que passou a crescer num ritmo mais 
acelerado do que o consumo da gasolina (gráficos 
1 e 2). Principalmente, quando esse fato se coloca 
como uma tendência, explicitada pela compra de 
novos veículos. Uma frota flexível permite que o 
problema da entressafra seja administrado a um 
custo mais baixo, com uma menor necessidade de 
estoques reguladores, já que a regulação, de fato, 
passa a ser exercida mediante o recurso ao 
combustível alternativo; ou seja, a gasolina. Até 
mesmo o aproveitamento de situações favoráveis 
no mercado internacional de álcool pode ser feito 
também a um custo mais baixo, graças à 
flexibilização na demanda nacional de álcool 
propiciada pelo flex-fuel. No entanto, é preciso ter 
claro que essas situações de redução de oferta e 
aumento do preço do álcool devem ser 
passageiras. Caso passem a ter um caráter 
estrutural, a possibilidade de ganho para o 
consumidor desaparece, e com ela a opção pelo 
flex-fuel. Sem o flex-fuel, a frota de veículos 
automotores voltará a se expandir baseada no 
carro a gasolina. Desse modo, todos os ganhos 
citados acima irão desaparecer. 

No caso do Governo, a flexibilização da 
demanda de álcool reduz as pressões sobre a 
política energética de curto prazo. Portanto, não 
cabe a ele intervenções buscando um acordo 
entre os agentes a cada flutuação conjuntural da 
oferta de álcool. Como se sabe, os produtores de 
açúcar e álcool exercem uma arbitragem em 
função das flutuações do preço do açúcar no 
mercado internacional, além de estarem 
vinculados aos aspectos sazonais referentes aos 
períodos de colheita e entressafra. O aumento da 
demanda interna e o exercício da arbitragem 
contribuem para explicar o crescimento da 
demanda nos últimos meses, com reflexos sobre o 
comportamento dos preços (Gráfico 3). 

Contudo, isto não significa que o papel do 
Governo nas intervenções de longo prazo 
desaparece. Diferentes justificativas podem 
corroborar este último argumento, entre elas, a 
dimensão ambiental e a oportunidade histórica de 
consolidação da posição de liderança no Brasil no 
processo de expansão do mercado internacional 
de álcool. Assim, se a política energética brasileira 
contempla um papel importante para o álcool na 
nossa matriz energética, a preservação do flex-
fuel é crucial. Isto implica que cabe ao Governo 
intervir de forma a coordenar as expectativas de 
longo prazo, procurando atenuar a ênfase no curto 
prazo dos consumidores e dos produtores de 
álcool; ambos procurando maximizar os seus 
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ganhos nesse horizonte de tempo. Essa 
maximização pode implicar em uma perda 
significativa para todos no longo prazo, com a 
quebra da tendência de flexibilização da frota. 
Logo, o contexto exige uma intervenção do 
Governo muito mais estratégica do que 
conjuntural. Não se trata, portanto, de apagar 
incêndio, mas de construir uma trajetória 
sustentada no tempo de desenvolvimento do 
mercado de álcool baseado na flexibilização da 
frota. 

No entanto, a “crise do álcool” se caracteriza 
por uma combinação confusa na qual os 
consumidores reclamam da elevação dos preços 
do álcool, como se os preços dos combustíveis 
ainda fossem administrados; os produtores 
aproveitam uma situação que lhes é favorável 
para aumentar esses preços, e o Governo 
intervém no sentido de controlá-los. Enfim, todos 
fazendo o jogo do curto prazo. Em conseqüência, 
tem-se uma crise gerada pela total ausência de 
percepção estratégica por parte dos agentes 

envolvidos. Ausência esta que não só inviabiliza a 
solução da crise, mas, acima de tudo, contribui 
para gerá-la e ampliá-la, dadas as dificuldades de 
coordenação dos agentes. 

Diante disso, a primeira medida a ser tomada é 
deixar muito claro para a sociedade que as 
dimensões dessa crise são muito mais modestas 
do que as das anteriores. E que, no limite, esses 
eventos atuais não podem nem mesmo ser 
caracterizados como uma crise de abastecimento.  

Em bom português, a primeira coisa a fazer na 
atual “crise do álcool” é “baixar a bola”. Em 
segundo lugar, é preciso ter uma visão estratégica 
do que se deseja para o álcool no Brasil, de 
maneira a estruturar as expectativas dos agentes 
em relação ao longo prazo, retirando-lhes os 
antolhos que os mantêm focados no curto prazo. 
Esta, querendo-se ou não, é uma função que cabe 
ao Governo, através de uma definição clara de 
qual é a política energética para os combustíveis 
líquidos no Brasil. 

 

Gráfico 1 

Vendas pelas Distribuidoras - Álcool (m3)
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Gráfico 2 

Vendas pelas Distribuidoras - Gasolina (m3)
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Gráfico 3 

Preços Praticados no Brasil
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ANP Deseja Fiscalizar o Álcool   

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) deseja 
fiscalizar a produção e vendas no mercado 
interno e externo do álcool para evitar o 
desabastecimento do mercado doméstico. Há 
alguns meses, o preço do álcool tem disparado 
nas bombas, diante da preferência dos 
produtores de exportar o produto a valores mais 
rentáveis.  

Segundo o Diretor-Geral da ANP, Haroldo 
Lima, o órgão regulador está propondo ao 
governo federal uma mudança na legislação 
brasileira, para que o álcool seja considerado 
combustível. A alteração permitiria que o produto 
fosse fiscalizado pela agência. De acordo com 
Lima, a redução do álcool anidro na gasolina de 
25% para 20%, levou a uma redução do consumo 
do produto de 100 milhões de litros por mês, mas 
os usineiros continuam exportando toda a sua 
produção. Se o álcool for considerado 
combustível, a ANP só concederá autorização de 
exportação caso o mercado interno esteja bem 
abastecido.   

Congresso Recebe do Governo o Projeto da 
Lei Geral do Gás Natural   

O governo enviou ao Congresso o projeto da 
Lei Geral do Gás Natural. A proposta regulamenta 
o transporte, a estocagem e a comercialização do 
produto. O projeto prevê a realização de licitação 
para a concessão de construção de gasodutos, 
mas em alguns casos poderá ser concedida a 
autorização. A concessão ou a autorização terá 
prazo de 35 anos, e no final deste período os 
bens serão revertidos para a União.  

A proposta prevê ainda o compartilhamento 
obrigatório das capacidades disponíveis dos 
gasodutos. Porém, haverá um período de 
exclusividade de 10 anos, a partir da entrada em 
operação dos gasodutos, para as empresas 
donas dos dutos já existentes, em construção ou 
em processo de licenciamento ambiental, quando 
a lei começar a vigorar.  

De acordo com o ministro interino de Minas e 
Energia, Nelson Hubner, o objetivo do projeto é 
permitir o surgimento de um mercado competitivo 
de gás natural que possa concorrer com outras 
fontes de energia, principalmente em relação às 
usinas termelétricas. Sendo o planejamento do 
setor de gás feito pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e pelo Ministério de Minas e 
Energia.  

Segundo ainda o ministro, o processo de 
licitação das concessões vai garantir tarifas mais 
baixas para o transporte de gás natural. O 
governo quer garantir ainda acesso à infra-
estrutura de transporte, de escoamento da 
produção e de instalações de processamento e 
tratamento do gás natural.  

Petrobras Tem Novo Recorde de Produção  

Em busca da auto-suficiência na produção de 
petróleo, que deverá ser alcançada em abril, a 
Petrobras continua batendo recordes sucessivos 
de extração nos campos nacionais. A empresa 
alcançou uma média de 1,758 milhão de barris 
por dia em fevereiro, com aumento de 3 mil barris 
diários na comparação com a marca anterior 
registrada em junho do ano passado.  

De acordo com nota distribuída pela 
companhia, o resultado mostra aumento de 4,4% 
frente a produção média do ano de 2005 e de 
15% no confronto com fevereiro do ano passado.  

O recorde foi atribuído pela empresa ao 
aumento da eficiência operacional das 
plataformas no litoral do Rio e do Espírito Santo, 
assim como nos campos terrestres maduros da 
estatal.  

A Petrobras também atribui o resultado às 
atividades da plataforma P-43, no campo de 
Barracuda. Projetada para produzir 150 mil barris 
diários, ela passou por melhorias operacionais e 
produz agora 178 mil barris por dia.  

A bacia de Campos continua tendo o maior 
volume de produção, de 1,477.769 milhão de 
barris diários. Em segundo lugar, vem a bacia 
Potiguar e do Ceará, com 86,721 mil barris 
diários.  

Governo Autoriza ANP a Realizar 2ª Rodada 
de Licitação para Campos Marginais  

O governo deu a ANP (Agência Nacional do 
Petróleo) a autorização de realizar a segunda 
rodada de licitações de Campos Marginais para a 
produção de petróleo e gás natural. 

Na licitação, que deverá ser realizada ainda no 
primeiro semestre deste ano, poderão ser 
ofertados campos localizados no Espírito Santo 
(oito), no Maranhão (três) e Rio Grande do Norte 

Fatos Marcantes 
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(dez). A definição de quais serão levados a leilão 
dependerá dos resultados dos estudos sobre os 
campos e também do interesse demonstrado 
pelas empresas durante o período de avaliação 
das ofertas. 

A primeira rodada desses campos marginais 
foi realizada pela ANP no ano passado, 
concomitante à sétima rodada de licitação. 

Os campos marginais são áreas de 
exploração de petróleo e gás de baixo interesse 
para grandes empresas, como a Petrobras, 
devido à pequena escala de produção. Não 
obstante, elas podem atrair o interesse de 
empresas de menor porte, nacionais e 
estrangeiras. 

Proposta do MME para Lei do Gás Atende a 
Reivindicações da Petrobras  

A proposta apresentada pelo Ministério de 
Minas e Energia para a Lei do Gás será anexada 
ao projeto do Senador Rodolpho Tourinho (PFL-
BA), que já tramita no Senado, traz os principais 
pontos defendidos pela Petrobras.  

A estatal fez severas críticas a alguns pontos 
do projeto, além de ter vindo a público reclamar 
de alguns pontos da resolução da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) que regulamentou o 
transporte no setor com base na Lei do Petróleo, 
no fim do ano passado.  

Uma das maiores críticas da estatal, e que foi 
atendida pelo MME, é o prazo de exclusividade 
no transporte para as empresas que construírem 
os gasodutos. A estatal pedia 10 anos, mas a 
ANP, após uma série de audiências públicas nos 
últimos anos, publicou uma resolução no fim de 
2005 estabelecendo que o período seria de seis 
anos.  

Na proposta do governo, o ministério também 
toma para si novas atribuições. A construção de 
novos gasodutos e a ampliação dos trechos já 
existentes, que antes acontecia por meio de 
autorização da ANP, passa a ser definida pelo 
governo.  

A proposta de Tourinho previa que o 
transporte de gás natural seria feito via contratos 
de concessão, por meio de licitações. A Petrobras 
alegava que este regime poderia ser moroso e 
prejudicar investimentos. Na proposta do 
governo, o MME poderá licitar ou simplesmente 
autorizar as construções, em casos específicos 
não discriminados.  

Além disso, projeto de Tourinho previa a 
criação do Operador do Sistema Nacional de 
Transporte de Gás Natural (Ongás), que foi 
duramente criticado pela Petrobras e ficou de fora 
da proposta do MME. O papel do Ongás seria 
promover o uso eficiente dos gasodutos de 
transporte e unidades de armazenagem, 
aumentar a confiabilidade e eliminar condutas 
discriminatórias.  

A Construção de Angra 3 Deve Ocorrer ainda 
este Ano, Prevê o Presidente da Eletronuclear  

O presidente da Eletronuclear, Othon Pinheiro 
da Silva, afirmou que o projeto de construir Angra 
3 deve sair ainda este ano. Dada a necessidade 
de se diversificar a matriz elétrica nacional e o 
fato de a energia nuclear estar na rota da 
modicidade tarifária. 

Segundo Silva, a energia nuclear pode 
contribuir de forma significativa para a modicidade 
tarifária a partir de 2012, quando está previsto o 
início das operações da usina. Como a 
construção deve demorar seis anos e meio, o 
ideal é que a liberação do projeto ocorra o quanto 
antes.  

Com Angra 3, a matriz energética nacional 
ganhará 1.350 MW, capacidade de geração 
idêntica a de Angra 2. O projeto está orçado em 
US$ 1,8 bilhões, segundo a Eletronuclear.  

O presidente da estatal acredita que o País 
deve aproveitar o urânio de que dispõe para 
diversificar sua matriz energética por meio da 
energia nuclear. “Temos a 6º reserva de urânio 
do mundo”, ressaltou. “É preciso abrir espaço 
para essa fatia de mercado”.  A Bacia de São 
Francisco, situada entre Brasília e Belo Horizonte, 
mereceu atenção da Petrobras nas disputas da 
sétima rodada de licitações de áreas de 
exploração de petróleo e gás, promovida pela 
Agência Nacional de Petróleo (ANP).  
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Gráfico 1        

Preço do petróleo no mercado internacional
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Gráfico 2 

 Produção total de petróleo e LGN no Brasil
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Gráfico 3 

Fonte: ANP 

 

Gráfico 4 
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