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Apresentação
 Este número do Boletim Infopetro discute a cri-
se do gás na Bolívia.  

 No primeiro artigo do mês, Edmar de Almeida  
analisa o futuro e as opções do setor de gás natu-
ral nacional pós crise do gás boliviano.  

No segundo artigo, Helder Pinto Jr.  destaca os 
traços marcantes da evolução da indústria de gás 
natural brasileira, destacando os principais aspec-

tos que explicam o aumento da dependência 
energética nacional ao longo da última década. 

No ensaio do mês, Ronaldo Bicalho faz uma 
análise sobre a necessidade da convergência en-
tre a política externa e energética, utilizando como 
estudo de caso as experiências americana e euro-
péia. 

 

 
 

 

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. 



 

Boletim Infopetro Março/Abril 2006 
 

2

A crise boliviana, deflagrada pela nacionaliza-
ção das reservas de gás e re-estatização de 
empresas do setor energético, colocou em xeque 
a política energética brasileira. O aumento radical 
da incerteza acerca da manutenção do abasteci-
mento do gás ao “coração” econômico e industrial 
brasileiro suscitou uma saraivada de críticas à 
postura do Governo do Brasil diante das atitudes 
unilaterais implementadas pelo Governo da Bolí-
via. Independentemente da correção, ou não, da 
resposta brasileira, os eventos ocorridos no primei-
ro de maio trazem para o debate temas 
importantes relacionados, não só a política do gás, 
mas à própria política energética brasileira. 

 Desse ponto de vista, o primeiro esforço a ser 
feito é retirar o foco da discussão dos efeitos de 
curto prazo dessa crise e direcioná-lo para os seus 
impactos de longo prazo. Assim fazendo, desloca-
se o cerne do debate das premências conjuntu-
rais, inclusive as eleitorais, para os fundamentos 
estruturais da construção da segurança do abas-
tecimento energético necessário ao 
desenvolvimento econômico e social do país. Bus-
cando ilustrar este aspecto, este número do 
Boletim Infopetro apresenta três ensaios comple-
mentares que examinam as diferentes dimensões 
desta crise. 

A dependência brasileira do gás boliviano e a 
presença da Petrobras em solo andino não são 
fruto do acaso, mas resultam de um longo proces-
so dirigido pelo Estado brasileiro. Portanto, 
constituem uma política de Estado; estrutural e es-
tratégica. Nesse sentido, o momento atual da 
relação Brasil-Bolívia faz parte de uma trajetória 
que o transcende, tanto sob a perspectiva dos fa-
tos que o antecederam, quanto sob a perspectiva 
dos fatos que virão. Nesse sentido, a dependência 
brasileira do gás da Bolívia foi construída ao longo 
do tempo, a partir de decisões estruturais de políti-
ca energética tomadas por Governos que 
precederam o atual. Este, por sua vez, embora te-
nha decidido não aprofundá-la - principalmente a 
partir do acirramento da instabilidade do quadro 

político boliviano - não tomou nenhuma medida 
concreta para revertê-la. Quedou-se a esperar o 
desenrolar dos acontecimentos e, ao final, foi sur-
preendido por eles. Não cabe aqui distribuir culpas 
e penitências, como um velho padre de aldeia, 
mas reconhecer que, assim como se chegou a es-
sa situação através de políticas estratégicas e 
estruturais de longo prazo, serão necessárias polí-
ticas estratégicas e estruturais de longo prazo para 
sair dela. Em outras palavras, uma determinada 
política energética construiu a crise atual, portanto, 
cabe a uma política energética distinta construir a 
sua superação. 

Conceber e implementar uma política energéti-
ca que supere a atual crise transcende o “affair” 
boliviano e se constitui em um desafio de estatura 
significativa para o Estado brasileiro. Olhando sob 
esse ângulo, constata-se que tanto o governo an-
terior quanto o atual encontraram grandes 
dificuldades para conceber uma política energética 
abrangente e consistente, que fosse capaz de es-
truturar o abastecimento energético no longo 
prazo.  

A falta de uma visão que contemplasse o con-
junto de fontes e necessidades energéticas, por 
um lado, e mecanismos e instituições, por outro, 
marcou as intervenções do Estado brasileiro no 
campo energético nos últimos anos e governos. 
Esta é uma lacuna que precisa ser preenchida, 
sob pena de superestimar o problema do abaste-
cimento de gás vindo da Bolívia e, com isso, 
implementar soluções que sobrevalorizam deter-
minadas fontes e opções energéticas em 
detrimento de outras, gerando desequilíbrios no 
conjunto de suprimentos que, ao final, produzirão 
custos e incertezas futuras. Estes desequilíbrios 
poderiam ser evitados por uma visão abrangente e 
consistente, produzida por uma política energética 
integrada. 
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Edmar de Almeida¹ 

Os recentes episódios relativos à nacionaliza-
ção das reservas de gás e a re-estatização de 
empresas do setor energético na Bolívia repre-
sentam mais um revés para a indústria de gás 
natural (IGN) brasileira. O cenário da IGN nacio-
nal nos últimos três anos foi marcado por uma 
seqüência de episódios que, progressivamente, 
vêm minando a confiança dos consumidores e 
das empresas do setor. Esses episódios contribu-
íram para criar incertezas quanto à segurança de 
abastecimento e, mais recentemente, quanto à 
sustentabilidade da competitividade do gás frente 
aos combustíveis concorrentes.  

Na base do problema de segurança de abas-
tecimento está nossa dependência de suprimento 
da Bolívia. Após a construção do Gasbol e a 
compra de gás boliviano, o Brasil orientou sua po-
lítica energética para um rápido desenvolvimento 
da demanda de gás natural. Isto porque sem este 
crescimento da demanda, a Petrobras incorreria 
em perdas elevadas associadas às cláusulas de 
take-or-pay do contrato de importação de gás bo-
liviano. Durante o Governo FHC, a expansão da 
demanda de gás natural se deu principalmente no 
setor de geração termelétrica. A queda da de-
manda de eletricidade em função do 
racionamento fez com que o Governo Lula bus-
casse alternativas para expansão da demanda de 
gás natural. Em 2003 e 2004, a Petrobras segu-
rou as tarifas buscando incentivar a demanda de 
gás nos demais setores de consumo, em particu-
lar na indústria e no transporte (GNV). A 
demanda de gás respondeu rapidamente aos in-
centivos concedidos crescendo 82,5% entre 2003 
e 2005. 

 Já em 2004, surge o primeiro sinal de alerta 
com relação à segurança de abastecimento. Di-
ante da necessidade de despachar as térmicas 
da região Nordeste do país, ficou claro que não 
havia gás para atender a toda a demanda. Nesse 
momento, o problema de segurança de abasteci-
mento no Brasil entrou para a agenda de 
discussões. Num primeiro momento, a percepção 
foi de que o problema estava restrito ao Nordeste. 
A construção do Gasene seria uma solução para 
este problema de abastecimento. Entretanto, ra-

pidamente ficou claro que o problema não era 
restrito ao Nordeste. Em 2005, o governo anun-
ciou uma mudança na sua política para o gás 
natural, através da redução dos incentivos tarifá-
rios para diminuir o ritmo de expansão da 
demanda. A intenção era ganhar tempo para bus-
car novas fontes de abastecimento. 

Se o problema de insuficiência de oferta já es-
tava colocado em 2004, porque o governo não 
buscou alternativas de oferta? A razão principal 
foi que o planejamento da oferta do gás natural 
no Brasil ficou refém das incertezas na Bolívia. 
Durante 2004 e 2005, não foi possível negociar 
nada na Bolívia uma vez que este país não tinha 
governo com legitimidade para tal. Por outro lado, 
a Petrobras e o governo deixaram transparecer 
para a sociedade que não havia interesse em ne-
gociar compra de gás adicional da Bolívia porque 
as descobertas de Santos poderiam ser suficien-
tes para o atendimento da expansão da 
demanda. Essa informação, além de contribuir 
para tranqüilizar os consumidores, melhorava o 
poder do Brasil numa eventual negociação com a 
Bolívia.  

A recente crise do gás boliviano descortinou o 
pior cenário para a IGN brasileira. As estratégias 
do governo e da Petrobras para garantia do su-
primento de gás fracassaram incontestavelmente. 
Independentemente da discussão sobre a exis-
tência de outras estratégias possíveis, o fato é 
que hoje as distribuidoras e os consumidores não 
sabem como a Petrobras e o governo vão garantir 
a oferta para os próximos anos. O pior, os agen-
tes não sabem qual será o preço do gás no 
futuro, dado que não apenas a Bolívia, mas as al-
ternativas (GNL) deverão custar substancialmente 
mais caro.   

O contexto de incerteza atual representa um 
forte revés para o desenvolvimento da IGN brasi-
leira. Sem ter claro como se garantirá o 
suprimento e a competitividade do gás, o ambien-
te para novos investimentos na cadeia do gás se 
tornou muito difícil. A credibilidade da IGN brasi-
leira foi seriamente afetada. Desta forma, torna-se 
fundamental o exercício de pensar qual será o fu-
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turo da IGN no Brasil a partir da crise de supri-
mento criada pela Bolívia.  

A primeira questão que se coloca é: devemos 
rever a política de expansão da IGN no Brasil? 
Tal revisão seria um erro estratégico da política 
energética nacional. O gás natural deve ter uma 
participação muito maior na nossa matriz energé-
tica. A entrada do gás contribuirá para dar maior 
sustentabilidade ambiental e à auto-suficiência na 
produção de petróleo. Nosso problema agora não 
é criar políticas para frear a demanda de gás. Pe-
lo contrário, diante das incertezas vindas da 
Bolívia, o ritmo de expansão da demanda já deve-
rá diminuir. Partindo do pressuposto que 
queremos persistir na expansão da IGN, o pro-
blema que se coloca é como resgatar a 
credibilidade perdida pela IGN.  

É importante agir sobre as duas principais fon-
tes de incertezas atualmente: falta de segurança 
de abastecimento e a política de preço para o 
gás. Vale ressaltar que a resposta à estas ques-
tões dependerá de uma mudança importante na 
política energética nacional. Nos últimos anos, a 
responsabilidade da política do gás natural foi as-
sumida inteiramente pela Petrobras. O domínio 
absoluto da empresa na produção e importação 
permitiu que as discussões sobre nível de preços 
e garantia de suprimento se dessem apenas entre 
o governo e a empresa, sem transparência para o 
restante dos agentes.  

As incertezas causadas pela falta de transpa-
rência da política de gás poderiam até ser 
toleráveis caso o governo e a Petrobras não ti-
vessem falhado na garantia do suprimento, diante 
de uma imprevisível Bolívia. Agora o contexto é 
radicalmente diferente. Como poderão os agentes 
continuar a investir na IGN se não ficar claro co-
mo a política de gás é decidida? Qual a garantia 
de que a Petrobras manterá os preços em níveis 
razoáveis? Qual a garantia que a empresa pode 
dar em relação à segurança de abastecimento? 
Diante do contexto atual, é incontornável que o 
governo assuma diretamente suas responsabili-
dades com relação à política de gás, abordando 
de forma convincente e transparente o problema 
da segurança do abastecimento e dos preços.  

Com relação à segurança de abastecimento, é 
importante fazer escolhas que deixem claro para 
a sociedade que ela será priorizada. Desta forma, 
não parece razoável buscar aumentar nossa de-
pendência com relação à Bolívia com compras 
adicionais neste momento. O país já deu provas 
suficientes de que não merece a confiança dos 

consumidores brasileiros. A busca de alternativas 
à Bolívia para a complementação da oferta do-
méstica de gás para o atendimento do 
crescimento da demanda a médio prazo é tarefa 
essencial da garantia de suprimento. Neste con-
texto, a importação de GNL parece inevitável.  

A garantia de suprimento terá seu preço. To-
dos sabemos que os preços do gás natural na 
região estão significativamente mais baixos que 
os níveis praticados no mercado mundial de GNL. 
De toda maneira, os bolivianos não parecem dis-
postos a vender seu gás a preços que reflita o 
seu custo de oportunidade. Ou seja, preços ligei-
ramente acima daqueles que poderiam obter caso 
não fossem vender na região, mas sim no merca-
do internacional via GNL. Nesta opção, os 
bolivianos receberiam na melhor das hipóteses 2 
dólares por MMBTU na fronteira. Portanto, muito 
abaixo que os preços atualmente praticados (3,3 
MMBTU) e que pretendem subir.   

Diante do contexto atual de preços significati-
vamente mais altos, parece claro que o gás 
natural não terá um papel importante na expan-
são do setor elétrico brasileiro. Este papel deverá 
se resumir ao atendimento das térmicas atuais. 
Para que esta realidade mude, serão necessárias 
mudanças importantes no cenário de oferta, viabi-
lizando gás novo a preços substancialmente mais 
baixos que os atualmente propostos pela Bolívia 
ou no mercado internacional de GNL.  

Se no curto prazo o principal desafio da políti-
ca nacional do gás é resgatar a credibilidade 
perdida por parte da IGN, a médio e longo prazo 
o principal desafio é mudar radicalmente o cená-
rio de oferta atual. Apesar da América do Sul 
apresentar uma das mais elevadas relações re-
serva/produção do mundo, a região enfrenta 
atualmente dificuldades para incrementar a pro-
dução no ritmo e nas condições necessárias ao 
atendimento da demanda potencial. As condições 
políticas e institucionais para tais investimentos 
deterioram-se progressivamente nos últimos anos 
na Argentina, na Venezuela e na Bolívia. O cami-
nho da expansão da oferta no Brasil, através da 
integração gasífera, dependerá da melhora e da 
estabilidade destas condições institucionais. A po-
lítica externa brasileira, em particular a política de 
integração econômica mais ampla da região, po-
derá, a médio prazo, contribuir para melhorar as 
condições para uma maior integração gasífera.  

Com relação à produção nacional de gás, ca-
be ressaltar que o atual contexto de instabilidade 
nos países vizinhos representa uma oportunidade 
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para o Brasil. Caso o governo venha a criar con-
dições adequadas para os investimentos, o atual 
contexto de uma demanda de gás reprimida no 
Brasil representará um grande atrativo para inves-
timentos em E&P no país. Entretanto, o 
arcabouço regulatório no Brasil ainda não permite 
maximizar o potencial de investimentos em E&P 
no Brasil. É importante que a nova lei do gás, a-
tualmente em discussão no Congresso Nacional, 
atente para a necessidade de se criar um ambien-
te de maior pluralidade de atores na indústria 
nacional de gás, criando um ambiente mais favo-
rável à comercialização das reservas de gás que 
vierem a ser descobertas, não apenas pelas Pe-
trobras, mas também pelas mais de 40 empresas 
que atualmente investem no upstream nacional.  

Cabe ressaltar que o acesso aos mercados de 
gás natural no Brasil está praticamente fechado à 
maioria das empresas que atualmente buscam 
encontrar novas reservas. Este fechamento está 
associado ao monopólio (praticamente sem limi-
tes) das empresas distribuidoras quanto à 
comercialização de gás no mercado final, e à ver-
ticalizacão da Petrobras. O legislador tem duas 
opções para aumentar a atratividade do upstream 

brasileiro: 1) buscar uma abertura do mercado a 
novos supridores através de restrições à integra-
ção vertical e quebra/flexibilização dos 
monopólios das distribuidoras no mercado final; 
2) manter inalterada a estrutura da indústria e os 
monopólios das distribuidoras, mas regular os 
monopólios atuais de forma a viabilizar a entrada 
de novos supridores no mercado, caso tenham 
sucesso nos seus investimentos no upstream.  

 A crise atual do mercado de gás pode ser 
transformada em uma grande oportunidade. A 
crise é fonte de um intenso debate político do 
qual podem surgir consensos importantes. Caso o 
governo e os agentes do setor saibam identificar 
e se apoiar nestes consensos, poderão avançar 
na elaboração de uma política para o gás natural 
no Brasil, fazendo as escolhas necessárias e a-
pontando um caminho que permita restaurar a 
credibilidade perdida pelo setor e explorar todo o 
potencial de contribuição da IGN para o país.  

¹ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE  
 

A Guerra.Guerra.
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Helder Queiroz Pinto Jr.¹ 

A expansão a médio e longo prazo da indús-
tria do gás natural no Brasil ficou seriamente 
comprometida após os problemas decorrentes 
das relações comerciais e políticas com a Bolívia. 
Ainda em estágio incipiente de desenvolvimento, 
esta indústria enfrentou historicamente uma série 
de percalços relacionados tanto com a dinâmica 
dos investimentos, bem como com relação aos 
incentivos para a substituição de outros energéti-
cos pelo gás natural. Este artigo destaca os 
traços marcantes da evolução da indústria de gás 
natural, destacando os principais fatores que ex-
plicam o aumento crescente das importações e 
da dependência energética ao longo da última 
década. 

Os entraves ao aproveitamento econômico 
das reservas de gás  

Cabe começar recordando que a utilização do 
gás está diretamente associada ao surgimento, 
ainda no século XIX, das redes de distribuição de 
gás. Naquela época, o gás era manufaturado a 
partir do carvão e sua finalidade precípua era a a-
limentação dos lampiões de rua para a iluminação 
pública. Este sistema se expandiu até a década 
de 30 do século XX, sendo que nessa época cer-
ca de dez cidades desenvolveram sistemas de 
gás canalizadoi.  

Ao longo da primeira metade do século pas-
sado, o gás canalizado foi substituído 
progressivamente pela eletricidade na iluminação 
pública e, mais tarde, pela entrada do GLP como 
fonte de energia para cocção. Um dos principais 
resultados dessa dinâmica foi a desativação da 
maior parte dos sistemas de gás canalizado e a-
penas Rio de Janeiro e São Paulo mantiveram 
suas empresas de distribuição até os anos 80. 

Dois fatores favoreceram a inflexão dessa di-
nâmica: as descobertas de gás associado da 
Bacia de Campos e a constituição promulgada 
em 1988. Com relação ao primeiro, as descober-
tas viabilizaram a construção do gasoduto Rio-
São Paulo e sinalizaram uma nova perspectiva 
com relação à expansão da oferta. O segundo 
aspecto foi a definição e reconhecimento do Po-
der Concedente dos estados da federação com 

relação à distribuição de gás canalizado. Isto ser-
viu para atenuar alguns conflitos relativos aos 
direitos de distribuição entre as companhias de 
gás, em particular, a CEG, no Rio de Janeiro, e a 
Petrobras. Estes conflitos revelavam uma disputa 
pela renda gerada da cadeia do gás entre Petro-
bras e CEG. A exclusividade de distribuição 
atribuída aos estados e os sinais de aumento da 
oferta doméstica de gás natural permitiram a re-
estruturação, ainda que lenta, de empresas de 
distribuição estaduais. Não é exagerado afirmar 
que, ao longo da década de 80, o aproveitamento 
econômico do gás natural se constituía num pro-
blema para Petrobras, cujas competências 
organizacionais não estavam ainda totalmente 
preparadas para lidar com as especificidades dos 
negócios de uma indústria de rede.  

Como conseqüência direta deste ponto, não 
chega a ser surpreendente que o principal con-
sumidor do gás natural sempre foi a própria 
Petrobras, utilizando o gás natural nas suas uni-
dades industriais e nas operações de reinjeção 
buscando ampliar os níveis de recuperação de 
óleo nos reservatórios. 

Qual o papel da política energética nacional 
naquele momento? O objetivo central, a partir da 
segunda metade da década de 80, foi estimular a 
demanda e a substituição de derivados de petró-
leo. Para tal, os principais instrumentos usados 
foram: 1) a definição das prioridades de uso e 2) 
o estabelecimento de preços diferenciados para 
cada uma das finalidades do gás natural (com-
bustível industrial, redutor siderúrgico, uso 
automotivo, residencial, matéria-prima para as in-
dústrias de fertilizantes e petroquímica).  

Não obstante a fixação de metas ambiciosas 
para o incremento da participação do gás natural 
no balanço energéticoii, a indústria custou a se 
desenvolver. Uma das razões reside no pouco in-
teresse, até meados dos anos 90, da própria 
Petrobras na expansão da indústria. Por um lado, 
a ampliação do uso do gás natural gerava exce-
dentes de outros derivados, em particular, o óleo 
combustível, elevando custos de armazenagem e 
de comercialização deste no mercado internacio-
nal. Por outro, criava dificuldades operacionais e 

 
Dependência e Vulnerabilidade Energética: o Caso do 

Gás Natural no Brasil 
 



 

Boletim Infopetro Março/Abril 2006 7

PETRÓLEO 

Mercado 

gerenciais inerentes aos investimentos necessá-
rios para recuperar o gás associado. O fraco 
estímulo ao desenvolvimento da demanda e o 
pouco ativismo das companhias de distribuição 
na expansão das redes contribuem para explicar 
o desperdício através da queima de volumes ex-
pressivos de gás natural.  

A década de 90 e a tentativa de “ancorar” a 
demanda  

No governo Fernando Henrique Cardoso, o 
programa de privatização do setor elétrico sinali-
zou novas oportunidades para os investidores 
privados na geração. Cabe recordar que as cen-
trais termelétricas a gás se constituíam, em tese, 
num empreendimento mais adequado ao perfil de 
riscos do capital privado por exigir escalas meno-
res e um tempo de retorno do investimento mais 
baixo. O agravamento da situação da geração hi-
drelétrica favoreceu a instituição do ambicioso 
Programa Prioritário de Termelétricas (PPT). Vá-
rios trabalhos já trataram largamente deste tema 
e não cabe aqui elaborar uma larga digressão so-
bre ele. No que tange especificamente a indústria 
de gás natural, o PPT era percebido como a me-
lhor oportunidade de ancorar a demanda pelo fato 
das termelétricas se qualificarem como grandes 
consumidores.  

Pelo lado da oferta, o incremento da produção 
nacional e a assinatura do acordo Brasil-Bolívia 
viabilizando a construção do gasoduto entre os 
dois países pareciam, finalmente, conferir as ba-
ses sustentáveis necessárias à expansão da 
indústria do gás natural. Nesta época, a Petro-
bras, buscando preservar as vantagens 
econômicas da integração vertical das atividades 
ao longo da cadeia, adquiriu participações na 
maior parte das empresas estaduais e consolidou 
sua posição dominante na cadeia produtiva do 
gás, via a aquisição de ativos e a internacionali-
zação de suas atividades até o segmento 
upstream boliviano.  

Porém, a falta de uma política estruturada de 
energia e o descompasso entre as ações empre-
endidas pelos diferentes agentes econômicos 
(Petrobras, empresas de distribuição, consumido-
res industriais, centrais termelétricas, etc.) 
culminaram por oferecer sinais equivocados que 
levaram a desequilíbrios nas condições de oferta 
de energia e de segurança no suprimento, tanto 
no setor elétrico como no setor de gás. 

Nos planos institucional e regulatório, come-
çavam igualmente a ficar cada vez mais claros os 
problemas e riscos inerentes à expansão da in-

dústria, tanto pela posição dominante da 
Petrobras, quanto pela insuficiência do marco le-
gal estabelecido no âmbito da Lei N.o 9478 que 
dispõe sobre as atribuições da Agência Nacional 
do Petróleo. Além disso, com a definição do novo 
modelo institucional do setor elétrico, efetuada em 
2004, passou a ser ainda mais premente a defini-
ção clara dos espaços institucionais relativos à 
interface entre as indústrias elétrica e de gás na-
tural.  

Vale lembrar que nas indústrias de rede existe 
uma forte interdependência estratégica entre os 
agentes e, por conseqüência, a necessidade de 
coordenação das suas decisões é crucial para re-
duzir a complexidade e os riscos nelas 
envolvidos. Este aspecto é ainda mais relevante 
em mercados não maduros. A ausência destes 
mecanismos de coordenação criou uma zona de 
incerteza que impede o exercício da regulação no 
que tange à ordenação dos regimes contratuais, 
às formas de comercialização e de organização 
de mercados primários e secundários, à regula-
ção das tarifas e às condições de acesso às 
redes de transporte e de distribuição. No Brasil e 
em demais países com mercados que necessitam 
de grandes aportes de capital para a expansão 
das redes, a dificuldade central para o financia-
mento dos empreendimentos é a estruturação de 
um conjunto de garantias que permitam mitigar os 
riscos dos investidores.  

O início das operações do gasoduto Brasil-
Bolívia, em 1999, foi marcado pela insuficiência 
de demanda, penalizando comercialmente a Pe-
trobras no exercício das cláusulas de take or pay 
do contrato de importação. Neste sentido, o pri-
meiro desequilíbrio a ser identificado foi a 
paradoxal situação de importação de gás com a 
continuidade da queima do gás natural associado. 
Dessa maneira, era coerente sinalizar as opções 
de comercialização de gás para as distribuidoras 
que começavam a conquistar clientes industriais 
e estimular outros usos como o do gás natural ve-
icular (GNV). 

 Tal situação abriu o caminho, ainda, para o 
lançamento, já mencionado, do PPT. Dado o ex-
cesso de oferta, qual a atitude de negociação da 
Petrobras ante os grupos investidores interessa-
dos no setor elétrico e as distribuidoras de gás? 
Para cada um dos projetos previstos, a Petrobras 
sempre assegurou que a oferta de gás estaria ga-
rantida. Além disso, a Petrobras foi levada a ser 
parceira de diferentes projetos de geração que 
engendraram prejuízo para a empresa, devido às 
distorções do modelo elétrico naquele momento. 
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Apesar da maior parte desses projetos do PPT 
não terem se concretizado, um forte estímulo à 
demanda foi sinalizado. No período 1994-1999, o 
consumo total cresceu a uma taxa média anual 
de 8,6% ao ano; já no qüinqüênio seguinte entre 
1999-2004 a demanda cresceu a um ritmo de 
20,2% ao ano (gráficos 1 e 2). O anúncio das 
descobertas da Bacia de Santos parecia confortar 
os consumidores que utilizavam gás natural e os 
novos consumidores potenciais quanto às condi-
ções de oferta no longo prazo. Dessa forma, na 
segunda metade dos anos 90, o mercado de gás 
natural foi caracterizado pelo crescimento acele-
rado da demanda sob a hipótese de que não 
existia restrição de oferta-importada e nacional- 
de gás natural. 

Este crescimento expressivo viabilizou a otimi-
zação do uso do gasoduto e justificou o início dos 
estudos para a sua ampliação. Porém, em 2004, 
surgiram os primeiros sinais de problemas quanto 
à segurança de abastecimento. Com a seca no 
Nordeste, as termelétricas ali localizadas não pu-
deram ser despachadas devidamente por 
problemas de falta de gás. Este problema condu-
ziu ao incremento de esforços na direção de 
interconexão dos gasodutos do Sudeste e Nor-
deste. Apesar da coerência desta decisão, a luz 
amarela já estava acesa, levando os consumido-
res a desconfiarem das condições de suprimento. 
Estas passaram a depender, a médio prazo, da 
expansão do Gasbol, das importações da Bolívia 
e da entrada em produção das reservas encon-
tradas na Bacia de Santos.  

Dependência versus vulnerabilidade  

Observa-se que o Brasil trilhou o caminho da 
expansão da oferta de gás natural, fortemente 
ancorado nas perspectivas de aumento das im-
portações. Pela primeira vez, desde os choques 
de petróleo, esta decisão tomou rumo contrário 
ao eixo condutor das decisões de política energé-
tica de diferentes governos que buscaram a 
redução da dependência energética e a valoriza-
ção dos recursos energéticos nacionais. Sob esta 
ótica, a situação energética brasileira sempre foi 
privilegiada pelo leque de recursos fósseis e re-
nováveis disponíveis. Comparada com a situação 
de outros países, é possível constatar que o Bra-
sil nunca teve problemas relacionados com a 
indisponibilidade de fontes de energia. A questão 
energética se traduz, além da necessidade de 
capital para a sua expansão, nas formas de esco-
lha e de gerenciamento das opções disponíveis 
para a composição da oferta interna de energia. 

O aumento da dependência energética com o 
acordo firmado com a Bolívia não constituiria, a 
priori, um problema. A dependência energética, 
mensurada em termos da razão entre a parcela 
de energia importada e o total de energia consu-
mida, pode se constituir numa alternativa 
imperiosa, especialmente em países que têm 
uma escassa dotação de recursos naturais ener-
géticos. Um dos principais objetivos de política 
energética estabelecido pela maioria dos países 
importadores de petróleo foi buscar a diversifica-
ção das fontes de aprovisionamento, o que não 
implica necessariamente na redução da depen-
dência energética, mas sim na redução da 
vulnerabilidade do país vis-à-vis seus principais 
fornecedores. 

Cabe notar, assim, que a dependência ener-
gética se constitui um problema potencial quando 
ela está associada à vulnerabilidade energética. É 
bastante comum utilizar os conceitos de depen-
dência e vulnerabilidade como sinônimos. 
Entretanto, enquanto o primeiro pode ser facil-
mente medido, o segundo é mais difícil de 
apreender pelo fato de existirem diferentes fontes 
de vulnerabilidade energética, como, por exem-
plo:  

• vulnerabilidade física de suprimento – as-
sociada à baixa diversificação das fontes de 
suprimento; 

• vulnerabilidade econômica – referente às 
flutuações de preços e, ou, das alterações da es-
trutura de tributos que oneram as importações de 
energia;  

• vulnerabilidade regulatória – decorrente de 
mudanças nos marcos regulatórios da indústria; 

• vulnerabilidade política – relativa à instabi-
lidade política suscetível de provocar interrupções 
voluntárias ou acidentais do fornecimento. 

No caso do gasoduto Brasil-Bolívia, a decisão 
de construção do gasoduto possibilitou a amplia-
ção das possibilidades de oferta interna de gás 
natural; teve o mérito ainda de concluir um pro-
cesso intrincado de negociações de décadas com 
a Bolívia, consolidando um novo quadro de rela-
ções diplomáticas e comerciais com o país 
vizinho. Dessa forma, não se trata, nesse caso, 
de uma decisão equivocada de política. A raiz dos 
problemas atuais com a Bolívia está assentada 
na ausência de diretrizes integradas de política 
energética e na ampliação das condições de vul-
nerabilidade energética. E neste caso particular, 
as quatro fontes de vulnerabilidade listadas acima 
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estavam presentes agindo de forma conjunta e 
simultânea. 

 Não há uma grande variedade de caminhos 
para reversão deste quadro e este artigo não e-
xaminará exaustivamente estas alternativasiii. O 
governo e a própria Petrobras já parecem cami-
nhar na busca da diversificação das fontes de 
suprimento do gás importado (em especial atra-
vés do Gás Natural Liquefeito - GNL) e na criação 
das condições necessárias para acelerar a explo-
ração e a produção do gás nacional. Porém, a 
Economia do Gás Natural no Brasil ainda carece 

de outros dispositivos de natureza institucional, 
legal, regulatória e econômica que permitam 
compatibilizar as iniciativas e interesses estraté-
gicos dos agentes econômicos - estatais e 
privados - presentes na cadeia produtiva do gás, 
incluindo-se aí o leque das diferentes classes de 
consumidores que realizaram investimentos para 
a adoção do gás natural. Este é um ponto de 
passagem obrigatório para a reversão das incer-
tezas quanto à segurança do suprimento de gás a 
médio e longo prazos.  

Gráfico 1 - Evolução da Oferta Interna e do Consumo de Gás Natural no Brasil 

     
    Fonte: Balanço Energético Nacional - MME 
    Obs: Variações de Estoque Perdas e Ajuste - incluem reinjeção do gás e queima  

Gráfico 2 – Evolução da Estrutura do Consumo de Gás Natural no Brasil   
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   Fonte: Balanço Energético Nacional - MME  

¹ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE   
i Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, 
Niterói, São Paulo, Santos, Porto Alegre. 

ii A então Comissão Nacional de Energia estabeleceu, em 
1986, uma meta de 12% para a participação do gás natural na 
matriz energética em 1995. 

iii Ver a este respeito os artigos de Edmar de Almeida e Ro-
naldo Bicalho nesta edição do Boletim Infopetro. 
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Ronaldo Bicalho1 

O atual contencioso com a Bolívia em torno do 
gás explicita a importância da política externa na 
concepção e implementação da política energética 
de um país. Essa importância nasce da distribui-
ção desigual dos recursos naturais entre as 
regiões do mundo, fazendo com que as relações 
internacionais que envolvem consumidores e pro-
dutores de energia apresentem um caráter 
geopolítico, que gera um espaço de convergência 
entre as duas políticas no âmbito dos Estados Na-
cionais e dos organismos multilaterais. 

 Surpreendida pelas ações do Governo da Bo-
lívia, a sociedade brasileira demonstrou um 
profundo desconforto com um evento que é perfei-
tamente possível de ocorrer quando a garantia do 
suprimento energético de um país envolve os re-
cursos de outros, e não exclusivamente os seus. 
Pega no contrapé das comemorações da auto-
suficiência, a sociedade brasileira constatou que: 
o petróleo é nosso; mas o gás é deles. 

O desconforto e a surpresa são compreensí-
veis e resultam de uma longa trajetória de 
estratégias autárquicas na política energética bra-
sileira, iniciada na década de setenta, em resposta 
aos choques do petróleo. A prioridade à autono-
mia na garantia do suprimento energético, sem 
dúvida, gerou resultados positivos para a socieda-
de brasileira. Sob este enfoque, a nacionalização 
do gás boliviano poderia ser vista, em um primeiro 
momento, como uma confirmação da necessidade 
do aprofundamento dessa estratégia e, portanto, 
como uma negação cabal às alternativas que bus-
cam uma maior diversidade e complementaridade 
do suprimento energético brasileiro. No entanto, 
essa conclusão, embora tentadora, simplifica so-
bremaneira a complexidade do mundo energético; 
no qual as simplificações geralmente não constro-
em boas saídas, mas bons desastres. Enfim, 
como diria Bernard Shaw: “para todo problema 
complexo, existe uma solução clara, simples e er-
rada”.  

Imaginar a autonomia plena como o eixo estru-
turante de qualquer política energética não parece 

ser razoável no mundo atual caracterizado pela 
complexidade e competição global. Os custos de 
tal opção podem ser muito mais elevados do que 
os seus benefícios. Diante disso, os países bus-
cam uma combinação de fontes internas e 
externas na configuração do seu abastecimento 
interno, procurando reduzir custos e incertezas, a-
través de uma solução de equilíbrio que, apesar 
de ser difícil de ser alcançada, não pode ser des-
cartada. 

Em um contexto de acirramento mundial das 
tensões no mercado de energia, a disputa pelo 
acesso aos recursos energéticos, pelo lado dos 
consumidores, e pela sua valorização, pelo lado 
dos produtores, é a característica fundamental do 
cenário energético na entrada do novo milênio. 

É a partir desse quadro de enfrentamento - al-
gumas vezes velado, outras vezes aberto - que os 
Estados Nacionais têm de garantir o seu supri-
mento energético. E para fazê-lo, o recurso à 
política externa torna-se incontornável. É justa-
mente esse entrelaçamento entre as políticas 
energética e externa que a sociedade brasileira 
está descobrindo a partir da questão do gás boli-
viano. Embora para nós esse fato apresente 
alguma surpresa - dada a nossa resposta autár-
quica à crise da década de setenta -, ele não o é 
para grande parte dos outros países. 

Nesse sentido, a análise das políticas energéti-
cas dos Estados Unidos e da União Européia 
pode contribuir para entender um pouco da lógica 
desse jogo que começamos a jogar agora e com o 
qual, provavelmente, estaremos cada vez mais 
envolvidos.  

A política energética americana  

O relatório do Grupo de Desenvolvimento da 
Política Energética Nacionali, instituído pelo presi-
dente George W. Bush nas primeiras semanas de 
seu primeiro mandato na Casa Branca, deixa mui-
to clara a importância da política externa na 
garantia da segurança energética americana. 

 
Política Energética e Política Externa: uma  

Articulação Necessária  
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A Política Energética Nacional busca reduzir os 
impactos da volatilidade do preço e da incerteza 
do suprimento de energia sobre os norte-
americanos.  

“Tal incerteza aumenta quando nós reduzimos 
a dependência americana das fontes de energia 
estrangeiras. Ao mesmo tempo, contudo, nós re-
conhecemos que uma percentagem significativa 
de nossos recursos virá de além mar. A segurança 
energética precisa ser uma prioridade política ex-
terna e comercial dos Estados Unidos. Nós 
precisamos olhar além das nossas fronteiras e 
restaurar a credibilidade da América junto aos for-
necedores externos. Além disso, nós precisamos 
construir fortes relações com as nações produto-
ras de energia em nosso hemisfério, melhorando a 
perspectiva para o comércio, investimento e su-
primentos confiáveis”. 

Desse modo, para o Governo Bush, reduzir a 
incerteza associada ao suprimento de energia im-
plica em uma política externa e comercial que 
assegure o fluxo energético externo, o que de-
sempenha um papel crucial na garantia da 
segurança energética do país. Nesse sentido, a 
insegurança do abastecimento não está direta-
mente associada à dependência externa, mas às 
condições objetivas de instabilidade em que se dá 
essa dependência. Portanto, o fortalecimento de 
alianças globais e o estreitamento de relações in-
ternacionais contribuem de forma decisiva para 
que se possa alcançar o objetivo primordial da po-
lítica energética americana, que é a garantia de 
suprimento de energia necessário ao desenvolvi-
mento econômico e ao bem-estar do povo 
americano. 

Embora a ênfase seja na garantia do suprimen-
to americano, a política energética dos Estados 
Unidos serve de apoio à sua política externa, es-
tabelecendo fortes liames entre elas, que se 
tornam possíveis graças às características estra-
tégicas e geopolíticas do suprimento energético. 

“Nós não devemos, entretanto, olhar a segu-
rança energética de forma isolada do resto do 
mundo. Em um mercado de energia global, a se-
gurança econômica e energética americana é 
ligada, diretamente, não apenas aos nossos su-
primentos de energia domésticos e internacionais, 
mas também aos dos nossos parceiros comerci-
ais. Um rompimento significativo no suprimento de 
petróleo do mundo poderia afetar de forma adver-
sa nossa economia e nossa capacidade de 
promover objetivos essenciais de política econô-
mica e externa, não obstante o nível da 

dependência americana em termos das importa-
ções de petróleo”. 

Assim, as políticas energética, comercial e ex-
terna inserem-se em um projeto amplo de 
inserção dos Estados Unidos no cenário mundial e 
do exercício de sua liderança/hegemonia. Contu-
do, essa estratégia do Estado americano não 
perde de vista a questão essencial da garantia do 
suprimento energético; ou seja, a política energé-
tica não se subordina ao projeto global, ao invés 
disso, contribui para a sua estruturação.  

“Nós precisamos fortalecer nossas alianças 
comerciais para aprofundar nosso diálogo com os 
principais produtores de petróleo, e trabalhar para 
aumentar a produção de petróleo no hemisfério 
ocidental, na África, nas regiões do Cáspio, e em 
outras com recursos petrolíferos abundantes”. 

“A influência americana nos mercados mundi-
ais é substancial em termos da produção e do 
consumo. Os Estados Unidos são o segundo mai-
or produtor de gás natural do mundo e o seu 
terceiro maior produtor de petróleo. Os Estados 
Unidos consomem mais de 25 por cento do petró-
leo produzido mundialmente, dos quais um pouco 
mais da metade ele importa. Não obstante, na 
medida em que o preço do petróleo doméstico e 
importado é determinado pelo mercado mundial, 
nossos interesses de segurança energética trans-
cendem a fonte de nosso suprimento de energia. 
Dado o grande e projetado volume crescente de 
importações de petróleo, nossa segurança eco-
nômica e energética aumentará se nós fizermos 
as etapas necessárias à realização do potencial 
da América como o maior produtor de petróleo e 
gás natural do mundo”. 

Nesse sentido, a política energética americana 
não associa segurança de suprimento à auto-
suficiência; no entanto, isto não significa que ela 
subestima a produção interna e, por conseguinte, 
a ampliação dos seus graus de autonomia. A 
questão fundamental, aqui, é o avanço nas duas 
frentes, com prioridades que vão se ajustando no 
tempo. Para implementar uma estratégia como 
essa, a articulação entre as políticas energética e 
externa é essencial, à medida que a harmoniza-
ção de objetivos e timing entre elas é um requisito 
crucial para se atingir o objetivo principal: garantir 
a segurança do suprimento de energia dentro de 
um contexto global marcado pela busca da manu-
tenção e da ampliação da hegemonia americana. 
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A política energética européia 

A política energética européia se desenvolve 
em um contexto diferente da americana e é mar-
cada pela significativa e crescente dependência 
externa e pela sua natureza multilateral. Se, por 
um lado, a dependência aumenta a centralidade 
do problema energético, o caráter multilateral e 
coletivo do projeto europeu torna a construção dos 
consensos em torno das suas soluções muito 
mais difícil e penoso. 

O livro verdeii sintetiza os desafios da Comuni-
dade Econômica Européia no campo da energia. 
Nele, a fragilidade energética européia é ressalta-
da. 

“Os atuais fornecedores da União não são mui-
to numerosos. Grosso modo, dependemos do 
Médio Oriente no que respeita ao petróleo e da 
Rússia e África do Norte no que se refere ao gás. 
E tudo se paga em dólares dos EUA. A juntar a is-
to, temos os riscos físicos e políticos ligados ao 
trânsito dos produtos energéticos para a Europa, 
maiores para o gás do que para o petróleo. Os 
aspectos geopolíticos prevalecem sobre os eco-
nômicos. Na situação atual, controlamos cada vez 
menos a nossa vulnerabilidade”. 

“Dito de outro modo, temos uma enorme falta 
de meios de negociação e de pressão. A nossa 
margem de manobra é limitada, tanto numa crise 
aguda como a longo prazo”. 

No que concerne ao suprimento de petróleo, a 
necessidade de fortalecer as relações com os for-
necedores externos é colocada claramente. 

“Os atuais fornecedores da União concentram-
se no Médio Oriente e na OPEP. As suas reações 
são altamente imprevisíveis, pois dependem de 
numerosos parâmetros geopolíticos. Assim, de-
vemos organizar um diálogo permanente com os 
produtores que permita reduzir as pressões sobre 
os preços. Devemos fixar em conjunto os acordos 
e as modalidades de intervenção para benefício 
mútuo”. 

“É indispensável prever novos fornecedores. 
Inclui-se aqui, nomeadamente, a Rússia e a região 
do mar Cáspio. Serão necessários investimentos 
gigantescos. O papel da União será determinante 
para criar uma segurança jurídica adequada para 
os nossos investimentos. Foram iniciadas discus-
sões com a Rússia com vista a um acordo de 
parceria no domínio da energia”. 

Os mesmos argumentos se repetem no supri-
mento de gás. 

“A diversificação do aprovisionamento parece 
uma solução adaptada ao aumento da nossa de-
pendência externa. Tal como no caso do petróleo, 
a União terá todo o interesse em contribuir para a 
construção de novas infra-estruturas de transpor-
te”. 

Na sua conclusão, o documento europeu refor-
ça a importância de se estabelecer alianças e 
acordos internacionais que permitam reduzir a in-
segurança do abastecimento externo. 

“A segurança dos nossos aprovisionamentos 
externos exigirá novas formas de parceria com pa-
íses fornecedores e de trânsito. Devemos 
desenvolver o diálogo com os países produtores, 
estabelecer parcerias privilegiadas, encontrar no-
vos fornecedores graças a novas redes e, por 
último, modernizar e tornar mais seguras as redes 
de aprovisionamento existentes”. 

Desse modo, a preocupação com a estabiliza-
ção do suprimento externo de energia surge, no 
caso europeu, fortemente marcada pela depen-
dência estrutural que caracteriza a sua situação 
energética. Nesse contexto, a política externa 
passa a desempenhar um papel decisivo na ga-
rantia da segurança do suprimento de energia 
necessário ao desenvolvimento econômico e soci-
al europeu. Papel este ampliado pelo próprio 
projeto de construção da Comunidade Econômica 
Européia que envolve a participação de vários Es-
tados Nacionais e, portanto, a compatibilização 
das políticas energéticas e externas desses Esta-
dos, no âmbito da própria Comunidade. 

A política energética brasileira 

As experiências européia e americana deno-
tam a importância da articulação entre as políticas 
energética e externa. Premidas por contextos dis-
tintos, as duas políticas energéticas ressaltam a 
relevância da política externa na garantia da segu-
rança do suprimento energético. Nos dois casos, a 
redução da incerteza sobre a segurança energéti-
ca passa pelo fortalecimento de alianças e 
acordos internacionais que estabilize o suprimento 
externo.  

Se, no caso europeu, essa estratégia responde 
às condições objetivas de restrição à oferta interna 
de energia - culminando com a valorização das 
políticas de redução da demanda -, no caso ame-
ricano, ela atende a objetivos estratégicos de 
controle e preservação dos seus próprios recursos 
energéticos. Tanto em um caso como no outro, a 
auto-suficiência não surge como sinônimo de se-
gurança energética; com a complementaridade 
entre suprimentos interno e externo despontando 
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como a solução menos custosa e arriscada, com o 
peso de cada um deles sendo definido pelos re-
cursos naturais e de poder controlados por cada 
país ou conjunto de países. Isto posto, é evidente 
que a complementaridade das opções interna e 
externa implica em tornar a política externa um a-
tor importante na cena energética. 

No caso brasileiro, apesar da experiência des-
confortável com a Bolívia, a importância da política 
externa na garantia do suprimento energético de-
verá paulatinamente aumentar. A auto-suficiência 
alcançada no suprimento de petróleo coloca o pa-
ís em uma situação bastante confortável na 
administração da diversificação do seu suprimen-
to. O fato de determos o controle sobre recursos 
energéticos significativos nos coloca em condi-
ções de administrar estrategicamente a 
composição do nosso suprimento, aproveitando 
condições externas favoráveis e evitando as des-
favoráveis, sem a premência da escassez que 
caracteriza aqueles países que não têm a dotação 
generosa de recurso que o Brasil tem.  

Portanto, é importante dar a exata dimensão à 
crise boliviana, de tal forma a não permitir que 
uma extrapolação inadequada das suas conse-
qüências privilegie uma opção exclusivamente 
autárquica para o suprimento energético brasileiro. 
Isto significaria que o país estaria abrindo mão de 
uma opção importante para reduzir os riscos e os 
custos do seu suprimento energético, em nome de 
uma autonomia custosa e, de fato, inalcançável. 

Supondo uma estratégia brasileira equilibrada, 
que contemple fontes internas e externas para o 
atendimento de nossas necessidades energéticas, 
é preciso que haja uma integração cada vez maior 
entre as políticas energética e externa do país. 

Observando a experiência internacional, nessa 
articulação alguns pontos devem ser observados: 

Em primeiro lugar, a transparência é funda-
mental. Nesse sentido, a explicitação clara de uma 
política energética que contemple a complementa-
ridade permite que a sociedade brasileira não se 
surpreenda com o falso dilema entre auto-
suficiência de determinadas fontes e dependência 
controlada de outras. Assim, se o gás natural é 
nosso ou deles não é a questão importante. O re-
levante é que haja garantia e modicidade tarifária 
no suprimento de gás. 

Em segundo lugar, a política energética é es-
tratégica e a garantia do suprimento energético 

crucial, portanto não podem ser subordinados aos 
objetivos da política externa. O uso da política e-
nergética para alcançar certos objetivos de política 
externa, sacrificando a segurança energética do 
país tem graves implicações e deve ser evitada. 

Em terceiro lugar, o estabelecimento de um ar-
cabouço jurídico-institucional que sustente as 
relações de interdependência energética é funda-
mental para o aumento da segurança do 
suprimento, portanto deve ser buscado pelos ca-
nais diplomáticos tradicionais; de forma a 
transcender os personalismos dos dirigentes de 
plantão e a estreiteza das soluções puramente 
comerciais e de mercado. A experiência boliviana 
demonstra que determinadas simplificações pre-
sentes no desenvolvimento da nossa relação com 
La Paz, nos últimos doze anos, geraram mais pro-
blemas do que soluções; independentemente, se 
do outro lado encontra-se o “liberalismo” de Losa-
da ou o “esquerdismo” de Morales. 

Enfim, o Brasil está no mundo, a sua principal 
empresa energética se internacionaliza e, portan-
to, a política energética brasileira cada vez mais 
vai recorrer à política externa, como o fazem ou-
tras nações. Olhando sob uma perspectiva 
histórica, constata-se que o país sempre foi capaz 
de mobilizar os recursos necessários para superar 
o seu desafio energético e garantir a energia ne-
cessária ao seu desenvolvimento. Nessa longa 
trajetória deve-se reconhecer a competência brasi-
leira nessa área. Nesse momento, é necessário 
somá-la à competência reconhecida da nossa di-
plomacia. Isto já foi feito antes; trata-se agora de 
intensificar essa colaboração entre essas duas á-
reas e apostar nos nossos técnicos e nos nossos 
diplomatas. Conseguindo isto, é possível lidar me-
lhor, não só com o problema da Bolívia, mas com 
os novos problemas, provavelmente maiores, que 
irão surgir em razão da nossa crescente inserção 
internacional, quer pelo lado da oferta quer pelo 
lado da demanda, em um mercado energético ca-
da vez mais tenso.    

 

¹ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE    
 

i  NEPDG (2001) – National Energy Policy, Washington, DC. 

ii Comissão Européia (2002) - Energia: Controlemos a nossa 
Dependência, Luxemburgo. 
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Brasil Consegue Ser Auto-suficiente na Pro-
dução de Petróleo  

O início da produção da P-50 marca a entrada 
do Brasil no grupo de países auto-suficientes em 
petróleo.  

Para este ano, a Petrobras prevê atingir supe-
rávit comercial de US$ 3 bilhões e chegar a 
dezembro com pico de produção de petróleo aci-
ma de 2 milhões de barris diários, colocando o 
Brasil entre os doze maiores produtores de petró-
leo do mundo.  

Além da P-50, vão entrar em operação este 
ano três outras plataformas: a P-34, com 60 mil 
barris por dia, no campo de Jubarte, no Espírito 
Santo; a SSP-300, com 20 mil barris/dia, no cam-
po de Piranema, em Sergipe; e a FPSO 
Capixaba, com 100 mil barris/dia, no campo de 
Golfinho, também no Espírito Santo.  

"Essas plataformas permitirão que a Petrobras 
obtenha em 2006 produção média diária de 1,9 
milhão de barris, o que supera o consumo de 1,8 
milhão barris/dia", afirmou a Petrobras em um 
comunicado. Em 2010, a Petrobras deverá pro-
duzir média de 2,3 milhões de barris diários, ante 
consumo de 2 milhões de barris diários.   

Bolívia Nacionaliza o seu Setor de Petróleo e 
Gás  

O presidente da Bolívia, Evo Morales, decre-
tou no dia 1º de maio a nacionalização do setor 
de gás e petróleo do país. Segundo o decreto da 
nacionalização o Estado recupera a propriedade, 
posse e o controle total e absoluto dos recursos 
hidrocarbonetos no país. 

 A partir da data do decreto, as empresas ope-
radoras ficam obrigadas a entregar toda a sua 
produção à YPFB (estatal petrolífera da Bolívia). 
A YPFB assume a comercialização dos combus-
tíveis, definindo condições, volumes e preços, 
tanto para o mercado interno quanto para a ex-
portação e industrialização. 

A medida afeta cerca de 20 empresas multi-
nacionais, entre elas a Petrobras (Brasil), a 
Repsol YPF (Espanha e Argentina), British Gas e 
British Petroleum (Reino Unido) e a Total (Fran-
ça). Estas empresas tem o prazo de 180 dias 
para se adaptar as novas regras. 

A Petrobras é a petrolífera com mais participa-
ção no país - investiu lá US$ 1,5 bilhão entre 
1997 e 2005. Só suas compras de gás represen-
tam 18% do PIB boliviano, e 24% da arrecadação 
tributária do país.  

Ficam também parcialmente nacionalizadas as 
ações de empresas produtoras mistas, como 
Chaco e Andina, a transportadora Transredes e 
as refinarias que eram propriedades da Petro-
bras, com a YPFB tendo 51% do controle delas. 

A Petrobras Deve Investir em GNL para Subs-
tituir Gás Boliviano 

A Petrobras vai intensificar os investimentos 
no segmento de Gás Natural Liquefeito, como 
uma alternativa imediata para substituir a inten-
ção da estatal de importar, a partir de 2008, 14 
milhões de m³ de gás natural boliviano, previsto 
antes da nacionalização do petróleo e gás no país 
vizinho. 

O diretor da área Internacional, Nestor Cerve-
ró admitiu que o GNL era efetivamente uma 
solução de curto prazo para enfrentar o agrava-
mento da crise, com o possível desabastecimento 
do mercado. "No médio prazo podemos trabalhar 
para aumentar a oferta interna do produto em 
mais de 30 milhões de metros cúbicos e importar 
GNL", disse Nestor Cerveró a imprensa. Pratica-
mente a mesma declaração foi repetida pelo 
presidente da empresa, Sergio Gabrielli, quando 
do anúncio de cancelamento de novos investi-
mentos na Bolívia, no dia 3 de maio. 

 Embora ainda esteja em análise inicial, se-
gundo Barbassa, a introdução deste novo setor 
na matriz energética do país exigiria, num primei-
ro momento, investimentos da ordem de US$ 200 
milhões a US$ 300 milhões. Terão que ser cons-
truídas unidades de regaseificação, para estocar 
o produto transportados em navios na forma lí-
quida e depois serem convertidos novamente à 
sua forma original.  

PDVSA Pretende Investir US$ 1,5 bilhão na 
Bolívia  

A estatal venezuelana PDVSA pretende inves-
tir US$ 1,5 bilhão em exploração e produção no 
recentemente nacionalizado setor de hidrocarbo-
netos da Bolívia, segundo o presidente da estatal 
boliviana YPFB, Jorge Alvarado. 

Fatos Marcantes 
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"A PDVSA quer fazer investimentos em explo-
ração de cerca de US$ 800 milhões e 
posteriormente, em produção, de US$ 700 mi-
lhões. Estamos falando de um investimento em 
exploração e produção de cerca de US$ 1,5 bi-
lhão na etapa inicial de desenvolvimento dos 
campos", disse Alvarado. Uma quantia maior de 
investimento pode ocorrer na exploração, ainda 
acrescentou. 

 O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, a-
liado de Evo Morales, tem visita prevista para a 
Bolívia em 26 de maio para assinar acordos de 
cooperação entre a PDVSA e a YPFB. 

Quinze Países Controlarão 58% da Produção 
Mundial de Combustível em 2015  

Quinze países, nove dos quais são membros 
da Organização dos Países Exportadores de Pe-
tróleo (Opep), controlarão 58% da produção 
mundial do combustível em 2015, de acordo com 
o Fórum Econômico Mundial (FEM). 

 Em suas conclusões, o fórum pede aos paí-
ses produtores e consumidores de energia que 
levem em conta as novas realidades da economia 
e a demanda a longo prazo, para garantir assim 
uma maior segurança energética. 

Entre as tendências destacadas pelo docu-
mento, aparece o rápido aumento da demanda de 
petróleo no Brasil e na Ásia, especialmente nos 
países asiáticos do Pacífico. Essas nações preci-
sarão de grandes contribuições de energia nos 
próximos dez anos. 

Os economistas do fórum também calculam 
que o gás natural, representará 17% da matriz 
energética em 2020, contra 7% em 2003. 

Petrobras Assina Contrato para Construção 
da Primeira Etapa do Gasena 

 A Petrobras e a estatal chinesa de petróleo 
Sinopec Group assinaram um contrato de enge-
nharia, suprimento, construção e montagem do 
gasoduto Cabiúnas-Vitória (Gascav), avaliado em 
US$ 239 milhões.  

O contrato corresponde à primeira etapa do 
Gasene, Gasoduto de Interligação Sudeste-
Nordeste, que terá prazo de construção estimado 
de 15 meses. O gasoduto irá escoar gás natural 
para as regiões Sudeste e Nordeste.  

O Gascav terá vazão de 20 milhões m³ por di-
a, e 28 polegadas de diâmetro. Com extensão 
total de cerca de 300km. 

O Gasene está entre os empreendimentos 
previstos no Plano Estratégico da Petrobras que 
prevê, para o segmento de gás e energia, inves-
timentos de US$ 6,5 bilhões nos próximos cinco 
anos.  

Petrobras Descobri Novo Campo de Petróleo 
em Espírito Santos 

A Petrobras anunciou a descoberta de um no-
vo campo de petróleo leve na Bacia do Espírito 
Santo. A descoberta foi feita pelo poço 4-ESS-
164A e está localizada a 12 quilômetros a Noro-
este do campo de Golfinho. O volume estimado 
da nova descoberta é de aproximadamente 280 
milhões de barris de óleo equivalente.  

Também na Bacia do Espírito Santo, a recente 
perfuração do poço prefixo 4-ESS-160 descobriu 
uma nova acumulação adjacente ao campo de 
Golfinho, com um volume estimado entre 60 mi-
lhões e 80 milhões de barris de óleo equivalente. 
Considerando que as estimativas anteriores para 
o campo de Golfinho indicavam volumes de 250 
milhões de barris de óleo equivalente, este resul-
tado eleva as reservas potenciais do campo para 
volumes entre 310 milhões e 330 milhões de bar-
ris de óleo equivalente. 

Dos 17 poços perfurados até agora na provín-
cia de petróleo leve da Bacia do Espírito Santo, 
15 encontraram hidrocarbonetos. Esse sucesso 
exploratório (com um índice de acerto de 88%) 
revela o grande potencial da bacia, onde deverão 
ser perfurados pelo menos dois novos prospectos 
até o final do ano.  
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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 

 Produção total de gás natural no Brasil
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Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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