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Exploração e produção de petróleo e gás 
em águas profundas: evolução e 

tendências III 

Por Thales Viegas 

Os dois primeiros artigos a respeito de E&P em águas profundas (*) 
caracterizaram essa atividade nos âmbitos global e nacional. Aspectos como a 
importância e a atratividade desse negócio podem ser apontadas como fatores 
que contribuíram para o aumento dos investimentos, das descobertas e da 
produção no âmbito offshore em grandes profundidades. 

No presente texto será discutido o processo de aprendizagem tecnológico e os 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizados pelas empresas 
de petróleo. O objetivo é motivar a reflexão a cerca do surgimento e da 
consolidação de novas tecnologias. É também demonstrar que o aumento dos 
esforços inovativos das petroleiras apontam para uma busca crescente por 
capacitação tecnológica, como forma de compensar os custos crescentes. 

No entanto, a maturidade de um conjunto de tecnologias e o seu domínio pelos 
agentes é um processo que requer prática e tempo. Nesse contexto, cabe analisar 
alguns dos limites e das oportunidades tecnológicas que surgiram ao longo do 
desenvolvimento das competências para operação em águas profundas, com 
destaque para o caso do pré-sal. 

Sem dúvida o surgimento da fronteira do pré-sal incluiu obstáculos adicionais 
devido à extensão dos poços perfurados. Os custos são maiores quanto mais 
profundos são os poços. Eles aumentam mais ainda quando se aplica a 
perfuração horizontal, por exemplo. Por um lado essa técnica tende a facilitar o 
acesso apropriado à rocha reservatório e contribuir para aumentar o fator de 
recuperação do petróleo contido na jazida. Por outro lado, a perfuração 
horizontal requer uma maior quantidade de metros perfurados em relação à 
perfuração vertical, sendo, portanto, mais onerosa. Cabe lembrar que a 
perfuração é um dos elementos mais caros da estrutura de custos de um projeto 
de exploração e produção de petróleo. 

Ademais, a perfuração na camada de sal é complexa devido à fluidez e à 
instabilidade dessa camada geológica, que são somadas às condições ambientais 
demasiadamente hostis de temperatura e pressão. Por ser tratar de novos 
desafios a exploração na camada pré-sal em águas ultraprofundas é considerada 
uma fronteira tecnológica emergente e em evolução. A indústria aponta que 
ainda existem estágios evolutivos a serem percorridos para que os 
conhecimentos estejam consolidados e as tecnologias possam ser consideradas 
maduras. 

No entanto, essa não é uma particularidade da indústria mundial do petróleo 
(IMP). O processo de evolução técnico evolve uma curva de aprendizado que, 
por mais acelerada que seja, pode levar muito tempo, anos ou até mesmo 
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décadas em alguns casos. Exemplo disso é que há décadas algumas empresas de 
petróleo já estudam as formações geológicas correlatas às camadas de sal e 
aquela que está abaixo do sal, ou pré-sal (sub-salt). Publicações científicas de 
mais de meio século atrás investigavam essas formações que já despertavam 
interesse. 

Nos anos 1980 alguns poços pré-sal foram perfurados no Golfo do México, 
embora parte deles tenha chegado até essa camada de modo não intencional. 
Todavia, as tecnologias e os dados disponíveis levavam a conclusão de que sua 
exploração não era viável naquele contexto, ainda que existisse um potencial 
latente. Desde então até os dias atuais os sistemas de sísmica, informação e 
perfuração melhoraram significativamente e alguns permitem um estudo mais 
preciso das formações do pré-sal. 

Atualmente, a Petrobras assegura que possui os principais conhecimentos 
críticos para empreender a exploração no pré-sal. Resta saber alguns itens 
relevantes no âmbito da extração, tais como: i) de que forma as acumulações de 
petróleo reagirão quando o pico de produção for atingido; ii) qual a mistura de 
gás e água apropriada para injetar; e iii) qual o volume de reinjeção adequado 
para se atingir o nível ótimo de produção. No entanto, essas são questões 
comuns a todos novos campos que entram em produção. Adicionalmente, no 
caso das descobertas já realizadas ainda é preciso identificar qual a melhor 
alternativa para transportar e monetizar os hidrocarbonetos que serão 
produzidos. 

O que ocorreu no Brasil foi uma aceleração do aprendizado a cerca dessas 
formações a partir do conjunto de descobertas realizadas. Tudo indica que o 
acúmulo de conhecimento operacional específico também tem sido decisivo. 
Vem viabilizando o contínuo avanço no desenvolvimento de novos materiais, 
insumos, equipamentos e procedimentos requeridos. Está permitindo a 
superação dos desafios enfrentados na exploração em águas profundas, 
ultraprofundas e, em particular, na camada pré-sal. 

Existem diversos métodos de aprendizagem. O mecanismo de aprender fazendo 
(termo cunhado originalmente em inglês learning by doing) provavelmente 
conforma um dos mais importantes meios de se lograr avanços tecnológicos 
significativos. Nessas condições, logicamente, é necessário que as empresas 
operem utilizando o arcabouço de informações que já possuem, incrementando-
o até que se atinja o patamar de domínio pleno da tecnologia. 

Vale salientar que o amadurecimento de um pacote tecnológico tampouco 
garante o sucesso em todas as operações, uma vez que o risco é inerente a essa 
atividade. Ademais, outras incertezas, como, por exemplo, de origem climática 
ou mesmo advinda de imperícia humana podem deturpar a trajetória esperada 
de algum procedimento em determinado momento. Sem dúvida, o risco de 
surpresas e acidentes nunca será nulo. O conhecimento e a tecnologia 
adequados servem para reduzir a sua probabilidade de ocorrência. 

Outras formas de aprendizagem também são possíveis. Três merecem destaque 
aqui, a saber: i) aprender pesquisando (do inglês learning by researching); ii) 
aprender interagindo (learning by interacting); iii) aprender relacionando 
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(learning by relating). Aparentemente, as duas primeiras modalidades são 
bastante utilizadas pela IMP. Tudo indica que a terceira modalidade também 
vem se difundindo. 

A primeira delas pode ser diretamente avaliada a partir dos indicadores de 
investimentos em P&D (em inglês R&D). Os dados da tabela 1 expressam o 
elevado crescimento dos gastos em pesquisa realizados pelo setor de produtores 
de petróleo e gás. Isso ocorre à medida que seus processos e equipamentos 
envolvem conteúdos tecnológicos cada vez mais complexos de modo a requerer 
rápidos e profundos avanços. Esse fenômeno pode ser percebido 
particularmente no segmento offshore para o qual parte significativa dos 
investimentos em tecnologia teria sido direcionada nas últimas décadas. 

Tabela 1 – Ranking de crescimento dos investimentos em P&D, em 
percentual, por setor, das empresas dos Estados Unidos, Europa e 
Japão em 2011. 

 

*Os bancos europeus já relatam P&D conforme o Padrão Internacional de 
Relatórios     Financeiros (IFRS), mas os americanos e japoneses ainda 
implantam esse padrão. 

 Fonte: EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2011. European 
Commission, JRC/DG RTD 

A segunda maneira de avançar na curva de aprendizado está associada à 
cooperação tecnológica. Uma pergunta frequentemente levantada é qual a 
importância da associação, formação de consórcios e cooperação entre as 
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petroleiras? Para quem não estão familiarizados com a lógica das estratégias 
empresarias das petroleiras, o processo de associação e formação de consórcios 
parece contraditório. Isso porque as empresas envolvidas são concorrentes em 
última instância. Entretanto, além das razões puramente econômicas, de aporte 
do capital necessário ao investimento e da diversificação de risco em diferentes 
projetos, existem outras motivações tecnológicas relacionadas a aspectos 
cognitivos. Vejamos. 

A cooperação permite que o aprendizado ocorrido no bojo de uma empresa 
específica seja compartilhado entre outras. Isso amplia o escopo potencial dos 
avanços tecnológicos e permite mitigar os custos da pesquisa em torno do tema 
compartilhado. Tende a aproveitar de modo mais amplo o conhecimento tácito 
dos trabalhadores das distintas empresas. Na prática, as empresas têm mais 
incentivos a cooperar em inovações de produto que serão difundidas pela 
indústria. Geralmente, trata-se de inovações incrementais às tecnologias dos 
equipamentos já existentes. 

Assim, as empresas podem criar soluções conjuntas para problemas comuns. 
Um exemplo disso ocorreu depois do derramamento de petróleo no Golfo do 
México quando um pool de empresas investiu no desenvolvimento de um 
dispositivo para conter grandes vazamentos. 

De fato, a IMP vem investindo crescentemente em centros de pesquisa e 
estreitando as relações com outras instituições de pesquisa. A Petrobras, em 
particular, emprega mais de 1600 pessoas em seu centro de pesquisa e mantém 
relação com diversas universidades. A tabela 2 corrobora esses fatos e mostra 
que a Petrobras está bem posicionada dentre as petroleiras que mais investem 
em P&D, especialmente no quesito percentual da receita investido em P&D. 
Grande parte dessas inversões está associada aos novos desafios enfrentados no 
âmbito das águas profundas e do pré-sal. 

Tabela 2 – Ranking das petroleiras conforme investimento em P&D, 
 em milhões de euros 

 

Fonte: EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2011. European 
Commission, JRC/DG RTD 

Como cerca de um quarto da produção mundial em águas profundas ocorre no 
Brasil e as recentes descobertas mais relevantes também foram realizadas no 
país, outras empresas também estão constituindo grandes centros de pesquisa 
no país. Ainda que o setor petroleiro seja classificado como sendo de baixa 
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intensidade tecnológica por investir menos de 1% de suas receitas em P&D, o 
segmento de águas profundas vem se destacando na medida em que se envolve 
em pesquisas de maior complexidade e densidade tecnológica. 

No entanto, maiores esforços inovativos não garantem a superação de todos os 
obstáculos. Aumentam a probabilidade de êxito nessa direção. As incertezas 
quanto às possibilidades, custos e acidentes futuros também não são passíveis 
de serem eliminadas completamente. Independente da empresa ou do corpo 
técnico que esteja envolvido na atividade. 

Nessas condições cabe às empresas seguirem investindo nas diferentes formas 
de capacitação para aumentar a eficiência em todas as suas frentes de atuação. 
Isso tende a se refletir nos seguintes aspectos: i) aumento das oportunidades 
exploratórias; ii) elevação do fator de recuperação de petróleo; iii) melhoria da 
capacidade de produzir e transportar os hidrocarbonetos em condições 
adversas; iv) redução de custos sem aumentar riscos de acidentes; v) aumentar a 
confiabilidade e segurança dos procedimentos e operações. 

Em resumo, os processos de aprendizagem e desenvolvimento tecnológicos 
tendem a resultar de um conjunto variado de esforço envolvendo diferentes 
agentes, incluindo a esfera pública. É desejável que esses processos sejam 
continuamente incentivados por governos e órgãos reguladores potencializando 
seus efeitos e transbordamento por toda a indústria. Esse parece ser o melhor 
caminho para que os recursos de hidrocarbonetos situados no Brasil sejam bem 
aproveitados. Assim, os benefícios dessa produção poderão ser muito maiores 
que os custos nela envolvidos. 

Referências: 

(*)  

Viegas, T. Exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas: 
evolução e tendências I. Boletim Infopetro, Julho/Agosto, Ano 11, n. 3, 2011. 

Viegas, T. Exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas: 
evolução e tendências II. Boletim Infopetro, Setembro/Outubro, Ano 11, n. 4, 
2011. 
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O caso Solyndra: um revés às políticas de 
incentivos às renováveis nos EUA 

Por Jacqueline Batista Silva 

No artigo anterior (*), discutimos alguns dos mecanismos de financiamento 
para as tecnologias de implantação de energias renováveis.  Vários incentivos 
foram apresentados e foi então discutido um ponto de fragilidade do sistema: o 
custo de oportunidade gerado por esses incentivos num momento de crise 
econômica mundial. 

Nos EUA, a discussão sobre a quebra da Solyndra – empresa produtora de 
painéis solares –, depois de ter recebido vultosos incentivos governamentais, 
serviu para promover um questionamento a respeito do direcionamento dos 
investimentos, explicitando de maneira ainda maior o atual contexto conflituoso 
da definição da política energética americana. 

A Solyndra, empresa californiana, produtora de painéis solares, fundada em 
2005, tinha como principal proposta a utilização de uma tecnologia inovadora, 
que revolucionaria completamente a maneira como os painéis eram produzidos 
até então, viabilizando, dessa forma, uma redução significativa nos custos da 
energia solar. 

Uma lei do setor energético de 2005 autorizava o Departamento de Estado de 
Energia (DOE) a fornecer garantias de empréstimo realizadas por parte do 
governo americano para projetos inovadores que contribuíssem para 
diminuição da poluição atmosférica. Em 2009, uma lei estabeleceu um 
programa específico para renováveis, transmissão elétrica e projetos avançados 
em biocombustíveis. 

A Solyndra foi considerada uma potencial destinatária da garantia tanto pela 
administração Bush como pela administração Obama. Uma revisão do projeto 
se estendeu pelos dois governos, tendo continuidade no governo Obama, 
quando já havia a lei de estímulo. 

Em 2009, o DOE anunciou que ofereceria a garantia de empréstimo à Solyndra 
para financiamento da planta industrial de painéis solares no valor de US$ 535 
milhões.  Ela foi a primeira companhia a receber este tipo de incentivo por parte 
do governo americano. 

O Presidente Obama, numa visita às instalações da Solyndra em maio de 2010, a 
apresentou como um modelo do programa de energia verde, apesar de já haver 
algumas considerações sobre a péssima saúde financeira da empresa, de acordo 
com e-mails internos enviados aos responsáveis pelo programa de 
financiamento – que inclusive advertia a respeito de uma possível apresentação 
muito otimista dos resultados. Também via e-mail, uma conselheira do governo 
foi advertida especificamente a respeito da estrutura de custos da empresa. 
Apesar disso, o DOE reassegurou à Casa Branca que a Solyndra tinha boa saúde 
financeira. 
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Posteriormente, a companhia cancelou uma oferta pública inicial e fechou uma 
de suas fábricas. Isso fez com que Republicanos do Comitê de Comércio e 
Energia iniciassem uma investigação sobre a administração das garantias de 
empréstimo feitas pelo governo Obama. O Escritório de Orçamento e Gestão da 
Casa Branca foi, então, intimado a apresentar os documentos referentes ao 
financiamento e acompanhamento da situação da companhia, após a decretação 
de falência. 

Houve acusações de que a administração aprovou a concessão da garantia de 
empréstimo pelo fato da fundação George Kaiser, um importante arrecadador 
de fundos para a campanha Obama, ser um investidor-chave no projeto. Isso foi 
negado pela Casa Branca, e os Republicanos não encontraram provas de haver 
razões políticas para o financiamento, mesmo após cerca de 200 mil páginas de 
documentos verificados – o que não quer dizer, no entanto, que não teham sido 
expostas situações embaraçosas para a Casa Branca. Uma delas foi o fato de 
representantes do DOE terem pressionado a Solyndra a postergar um anúncio 
de demissões para depois das eleições. 

Houve um problema relacionado, ainda, à aplicação da legislação do incentivo. 
Num acordo/planejamento de reestruturação – ainda numa tentativa de evitar 
exposição e derrocada da empresa – o DOE assegurou a investidores que se 
injetassem uma quantia adicional à companhia seriam reembolsados antes dos 
contribuintes, caso a Solyndra entrasse em colapso. Os Republicanos 
argumentaram que este mecanismo iria de encontro à legislação do programa. O 
DOE teve, então, que explicitar detalhadamente a base legal para essa 
possibilidade, num memorando. Chegou a haver uma solicitação pela 
apresentação de toda a documentação referente à comunicação interna da 
companhia. 

Após intimações, depoimentos e muitas novas páginas de documentação 
aditadas à investigação, o bombardeio à administração Obama continua e a 
investigação foi estendida a outros projetos – como a garantia de empréstimo à 
Beacon Energy, uma empresa de armazenamento de energia de Massachusetts 
que decretou falência em outubro de 2011. 

A situação vivida pelos EUA, em meio a uma severa crise econômica, e que teve 
grandes perdas com as garantias de empréstimo, estimulou maiores 
ponderações sobre o tipo de incentivos e gastos governamentais a serem dados 
às inovações em energia verde. 

O CEE –Center for Energy Economics – divulgou algumas considerações sobre 
tecnologias de energia e empregos verdes. 

Algumas das considerações dizem respeito à dificuldade em mensurar 
adequadamente o peso dos empregos verdes na economia. Essa dificuldade 
poderia levar a um investimento maciço numa área que não seria a vocação 
regional de investimento/produção.  Esse é um tema recorrente no estudo da 
Brookings, mencionado em um artigo anterior (**) neste Blog.  Apesar das 
inovações propostas pela Solyndra, em tese, permitirem diminuir os custos dos 
painéis solares; ainda assim eles não seriam competitivos com a produção 
chinesa. 
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Segundo o CEE, em períodos de dificuldade econômica – que gera enormes 
custos de oportunidade ao investimento – há espaço para estímulos fiscais, mas 
tais incentivos deveriam ser direcionados (nos EUA) para os setores em que 
gerassem maiores níveis de emprego e atividade econômica por dólar investido, 
nos quais o país tivesse vantagem comparativa em seus recursos naturais, 
humanos e tecnológicos, sem mencionar os financeiros. É ressaltado, ainda, o 
fato de que os EUA não teriam vantagem financeira comparativa contra a China 
– que introduziu US$ 30 bilhões em subsídios à indústria solar no ano de 2010. 
Além disso, os altos custos de produção dos EUA e da Europa tornam grandes 
competidores a Coréia do Sul, o Brasil, os Emirados Árabes Unidos e outras 
economias emergentes. 

Isto é o que não se pode perder de vista: cada economia é diferente em termos 
de recursos (natural, humano, tecnológico, financeiro), de sua matriz industrial, 
do estágio de desenvolvimento econômico e extensão e qualidade de 
infraestrutura.  É esse o conjunto de condições que determinam as vantagens 
comparativas. Ignorar essas condições e tentar construir estas vantagens a 
partir de garantias e subsídios governamentais ou barreiras comerciais 
raramente logram algum êxito ou, quando parecem bem sucedidas, custam 
grandes somas; o pior é que os programas ficam sujeitos a mudanças vinculadas 
ao quadro político – situação pouco sustentável e que compromete a segurança 
energética. 

(*) Batista Silva, J. Políticas de incentivo para as energias renováveis. Boletim 
Infopetro, Setembro/Outubro, Ano 11, n. 4, 2011. 

(**) Batista Silva, J. A energia verde como um negócio. Boletim Infopetro, 
Julho/Agosto, Ano 11, n. 3, 2011. 

 



Energia 
 

Boletim Infopetro Março/Abril 2012 Página 13 
 

A independência energética americana 

Por Ronaldo Bicalho 

Em um curto período de uma semana, no final de Outubro do ano passado, três 
grandes jornais anunciaram que os Estados Unidos estavam a um passo de alcançar 
a sua independência energética. 

Se no New York Times as novas tecnologias redesenhavam o quadro energético 
mundial, no Washington Post nascia uma nova ordem petrolífera mundial, enquanto 
que no Financial Times o pendulo energético mudava o seu curso e passava a 
apontar na direção da independência petrolífera americana. 

Por trás das boas novas encontravam-se os avanços na produção de petróleo e gás 
não convencionais – das areias betuminosas do Canadá à revolução mundial do 
shale gás – e na exploração offshore em águas profundas – do Golfo do México às 
costas brasileiras e africanas – que colocavam à disposição do ocidente um volume 
significativo de hidrocarbonetos que redesenharia completamente o mapa 
energético mundial; em detrimento do oriente médio, que perderia a sua relevância 
no suprimento da energia ocidental. 

Nesse novo quadro energético, os Estados Unidos se fortaleceria como 
superpotência; principalmente, diante de uma China cada vez mais fragilizada em 
função da sua crescente dependência energética. 

No limite, diante da garantia do suprimento energético, viabilizada pelo acesso aos 
recursos petrolíferos próprios e dos países amigos, o Oriente Médio deixaria de ser 
um problema americano passando a ser um problema chinês. Assim, segundo essa 
nova divisão geopolítica mundial, o ocidente cuidaria do ocidente e o oriente do 
oriente. 

No entanto, essa proclamada independência energética americana deve ser vista 
mais atentamente. 

Para começar, cabe lembrar que a dependência americana do petróleo do Oriente 
Médio é relativa. Afinal, menos de 20% do seu suprimento advém da região do 
Golfo. 

Portanto, a presença dos Estados Unidos naquela região é muito mais para 
assegurar o fluxo de hidrocarbonetos para os mercados globais do que 
simplesmente garantir energia para o mercado americano. 

Essa presença garante aos americanos um papel central na estruturação da 
geoeconomia e da geopolítica mundial. Para os Estados Unidos, abrir mão dessa 
presença significaria concretamente um rebaixamento no seu status geopolítico. 

Trocando em miúdos, os EUA não estão no Oriente Médio para garantir o petróleo 
para a América, mas para garantir o poder da América. Enquanto a América estiver 
ligada ao fluxo de petróleo mundial e a geopolítica for essencial na determinação do 
comportamento deste fluxo e, portanto, do preço dessa commodity, o Oriente 
Médio continuará sendo vital para os interesses americanos. 
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Esses interesses fazem com que os EUA estejam no Golfo, não para garantir o seu 
acesso ao petróleo, mas para controlar o acesso das outras superpotências a esse 
petróleo. O acesso da China, por exemplo, cuja metade das importações de petróleo 
advém justamente do Oriente Médio. 

Nesse contexto, a nova divisão de trabalho na geopolítica entre China e Estados 
Unidos, derivada da anunciada independência energética americana, é difícil de ser 
constatada na prática. 

Não há indicação de que os Estados Unidos pretendam, de fato, limitar a sua 
presença ao hemisfério ocidental, liberando o Oriente Médio e a Ásia central para o 
domínio chinês. 

As intervenções atuais do ocidente em uma vasta região que vai do Magrebe à Ásia 
central, passando por toda a região do Golfo, não apontam no sentido da redução 
das tensões em nome de uma proposição do tipo o ocidente para os ocidentais, o 

oriente para os orientais, muito pelo contrário. 

Acompanhando os fatos, constata-se que, obviamente, os Estados Unidos 
pretendem continuar tendo um papel decisivo neste jogo e venderão caro cada casa 
conquistada pelos chineses no xadrez geopolítico internacional. 

Chineses que, a propósito, investem pesadamente na África; que injetaram 15 
bilhões de dólares na exploração das areias betuminosas canadenses, e garantiram 
um empréstimo de 10 bilhões de dólares para a Petrobrás seguir em seus 
investimentos no pré-sal. Demonstrando que a china não acredita muito na 
possibilidade de que os Estados Unidos larguem o osso petrolífero, e segue fazendo 
o seu jogo estratégico de ocupação dos espaços possíveis. 

Além de toda a sofisticação estratégica envolvida no dueto geopolítico sino-
americano, cabe considerar os interesses específicos das nações petrolíferas 
ocidentais consideradas amigas, como Canadá, Brasil, Angola, Venezuela, 
Argentina, etc. É possível que essas nações não se interessem tanto em assumir o 
papel de fornecedores exclusivos para o mercado americano, mas tenham interesse 
em atuar no mercado global segundo suas próprias agendas econômicas e políticas 
globais, auferindo as rendas e os poderes derivados dessa atuação. 

Diante desse quadro de restrições ao seu exercício, é possível identificar um 
conjunto mais preciso de funções e consequências para o ruidoso anúncio da 
independência energética americana. 

A primeira delas é a possibilidade imediata de exercer uma pressão sobre o cartel 
petrolífero da OPEP, a partir da ameaça representada pela disponibilidade de 
petróleo e gás não convencionais. 

A segunda é ampliar significativamente o escopo da carteira de opções de 
intervenção americana no mercado de petróleo. 

A terceira, e não menos importante, é a possibilidade de pressionar as autoridades 
americanas, em particular o governo Obama, a favor da suspensão das restrições, 
principalmente ambientais, aos grandes projetos de expansão da oferta de petróleo 
e gás não convencionais que viabilizariam a anunciada independência energética. 



Energia 
 

Boletim Infopetro Março/Abril 2012 Página 15 
 

Este é o caso particular da construção do oleoduto Keystone XL – que transportaria 
o óleo betuminoso canadense para ser processado nas refinarias americanas – que 
vem encontrando fortes resistências da autoridade ambiental (EPA) que 
culminaram no veto do presidente Obama ao oleoduto na semana passada. Pode-se 
adicionar a esse caso, a discussão sobre a definição do marco regulatório ambiental 
para a exploração do shale gás. Sem contar as pressões para a suspensão das 
restrições à exploração offshore nas costas americanas. 

Por esse aspecto da questão, a anunciada independência energética surge muito 
mais como um lobby da indústria energética tradicional americana no sentido de 
suspender as restrições ambientais ao seu funcionamento do que uma radical 
mudança do contexto energético global. 

Porém, o mais importante a ressaltar nessa discussão sobre a independência 
energética é que ela representa o enfraquecimento do tema mudança climática na 
agenda política americana. Nessa discussão, a mitigação da mudança climática é 
atropelada pela promessa de oferta ilimitada de energia; oferta essa constituída não 
só de combustíveis fósseis, mas, acima de tudo, de combustíveis fósseis 
considerados mais sujos do que os convencionais. 

 



Petróleo 

Boletim Infopetro Março/Abril 2012 Página 16 
 

Maldição dos recursos naturais II: o erro 
de comparar alhos com bugalhos 

Por Luciano Losekann e Thiago Periard 

Em artigo anterior discutimos a validade da tese de maldição dos recursos 
naturais (MRN) para países com abundância de petróleo. Corroborando as 
conclusões de Warner e Sachs (2001), a análise apontava para um menor 
crescimento econômico dos países que mais exportam e que detêm as maiores 
reservas de petróleo. Esse artigo busca avançar nessa análise, utilizando 
variáveis mais apropriadas para mensurar abundância de petróleo e 
desenvolvimento econômico. Além disso, optamos por testar a tese de maldição 
comparando países do mesmo continente, que compartilham de semelhantes 
condicionantes de desenvolvimento e, assim, separar alhos e bugalhos. 

Na literatura sobre MRN, a adequação das variáveis de análise é um ponto de 
grande debate. O artigo de Warner e Sachs (2001), que é a principal referência 
de análises quantitativas do problema, utiliza as exportações de recursos 
naturais como porcentagem do produto Nacional Bruto em 1970 como fator 
explicativo do crescimento econômico dos países entre 1970 e 1989. No entanto, 
a concentração da atividade econômica em exportações de recursos naturais é 
mais um sintoma da maldição do que um indicador direto da abundância de 
recursos. Assim, essa variável pode ter valores baixos em países ricos em 
recursos naturais, mas que têm uma economia diversificada. 

Lederman e Maloney (2008) apontam que a abundância de recursos pode ser 
adequadamente identificada através de valores per capita de reservas, produção 
e exportação. Para formar um indicador de abundância relativa de petróleo 
composto por essas variáveis, que chamamos de IAP (Índice de Abundância de 
Petróleo) utilizamos metodologia análoga ao Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Essa contempla as distâncias relativas dos dados observados 
para os países nas três variáveis consideradas (reservas, produção e exportação 
percapitas), segundo a seguinte equação: Índicej = Xj – min (X)/max(X) – min(X). 
Onde Xj é o valor observado para o país j e min(X) e max (X), os valores 
mínimos e máximos observados para a variável. 

Segundo o indicador IAP, o Qatar é o país com maior abundância relativa de 
petróleo. A Arábia Saudita que detém os maiores valores de reservas, produção 
e exportação, tem apenas o sexto índice devido a sua maior população. A tabela 
e o mapa a seguir apontam os dez países com indicadores mais elevados e 
distribuição espacial do indicador. 
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Top 10: Abundância Relativa de Petróleo 

 País IAP 

1 
Qatar 

0,975 

2 
Kuwait 

0,772 

3 
Emirados Árabes 

0,634 

4 
Noruega 

0,547 

5 
Guiné Equatorial 

0,483 

6 
Arábia Saudita 

0,481 

7 
Líbia 

0,406 

8 
Gabão 

0,327 

9 
Venezuela 

0,298 

10 
Canadá 

0,285 
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Mapa da Distribuição Regional do Índice de Abundância de Petróleo 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2011) e IMF (2011). 

Como indicador de desempenho econômico dos países optamos por utilizar o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que é um indicador mais amplo de 
desenvolvimento que o crescimento econômico e compatível com o método que 
escolhemos para identificar a abundância de petróleo. 

Usualmente, a tese da MRN é analisada para todos os países do globo. No 
entanto, como os fatores que explicam o desenvolvimento das nações vão muito 
além da disponibilidade de recursos naturais e o mapa aponta que a abundância 
de petróleo é mais freqüente em regiões menos desenvolvidas, a relação de 
determinação encontrada pode ser espúria. 

Ou seja, para avaliar se um determinado país experimenta a MRN é interessante 
compará-lo com países que detêm condicionantes de desenvolvimento 
semelhantes. Para ilustrar, comparar Angola com Dinamarca é pouco útil para 
avaliar se a MRN atinge o primeiro. 

Dessa forma, optamos por desenvolver uma análise regional da MRN. 
Assumindo que os países de um mesmo continente apresentam similaridades 
quanto ao padrão de desenvolvimento, é mais adequado identificar o impacto da 
abundância de petróleo quando comparamos países do mesmo continente. 

Assim, relacionamos IAP e IDH de forma agrupada para Europa, Ásia, África e 
Américas[1], conforme as figuras que seguem. A tendência linear sugere uma 
relação positiva entre abundância de petróleo e desenvolvimento econômico e 
social. Dentro de cada continente, os países com maior abundância de petróleo 
experimentam maiores níveis de desenvolvimento econômico e social. 
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Figuras – Relação entre Abundância de Petróleo (IAP) e Desenvolvimento (IDH) – 

Europa, Ásia, África e Américas 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EIA (2011) e IMF (2011). 
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Esses resultados sugerem que, quando a relação entre abundância de petróleo e 
desenvolvimento é analisada a partir de variáveis adequadas e de forma regional 
(i.e. separando do alho do bugalho), a disponibilidade de petróleo está mais 
próxima de ser uma benção do que uma maldição. 

Referências: 

EIA (2011) – Energy Information Administration. Country data. Disponível 
online em:http://www.eia.gov/countries/data.cfm 

IMF (2011) – International Monetary Fund. World Economic Outlook. 
Washington,DC. 

LEDERMAN, Daniel & MALONEY, William. (2008). In Search of the Missing 

Resource Curse. Policy Research Working Paper 4766. The World Bank 
Development Research Group Trade Team & Latin America and the Caribbean 
Region Office of the Chief Economist, November 2008. 

SACHS, Jeffrey & WARNER, Andrew. (2001). Natural Resources and Economic 

Development. The curse of natural resources. European Economic Review 45 pp. 
827 – 838. 

 

(*) Losekann, L, Amaral, T.P.. A maldição dos recursos naturais. Boletim 
Infopetro, Novembro/Dezembro, Ano 11, n. 5, 2011. 

[1] Para obter observações suficientes, optamos por agrupar os países das Américas e 

não consideramos a Oceania. 
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O futuro dos biocombustíveis XI: 2011 – 
ano 1 da era pós-etanol? 

Por José Vitor Bomtempo 

A revista Technology Review, editada pelo MIT, divulgou no final do ano 
passado um interessante balanço das inovações em energia em 2011. O relato 
resume os sucessos e fracassos; as surpresas e decepções do ano nos diversos 
segmentos da área de energia.  Em biocombustíveis, foram destacados dois 
pontos: o início da produção da Amyris e o surgimento de um grupo de 
empresas que anunciam processos inovadores para a obtenção de açúcares a 
baixo preço a partir de materiais lignocelulósicos.  Esta corrida pelo açúcar, 
vista hoje como uma passagem crítica para o futuro da bioindústria, foi 
destacada no nosso artigo anterior (1). 

Mas como poderíamos sintetizar o ano de 2011 dentro da perspectiva do futuro 
dos biocombustíveis e da bioindústria? O ponto de partida do primeiro artigo 
(2) desta série, publicado em 29 de março de 2010, foi bem enfático: “a 
indústria de biocombustíveis do futuro será bem diferente da que conhecemos 
hoje”. A indústria estaria em transformação e se afastando da lógica inicial 
centrada nos chamados biocombustíveis de primeira geração: etanol e biodiesel. 
 Ao longo dos dois últimos anos tentamos acompanhar esse processo de 
transformação.  Ao revermos a evolução da agenda em torno dos 
biocombustíveis, parece-nos que o último ano marcou o que poderia ser o “ano 1 
da era pós-etanol”. 

Assistimos nos últimos meses a discussões sobre a crise da produção de etanol 
no Brasil. De certa forma esta crise teria mais a ver com questões conjunturais 
(reflexos da crise financeira internacional de 2008, quebra de safras, fim de um 
ciclo de investimentos) do que propriamente com a dinâmica tecnológica e de 
inovação dos biocombustíveis. Mas, por coincidência ou não, o ano de 2011 
marcou aparentemente os primeiros passos da era pós-etanol da bioindústria. 

Não se quer dizer que o etanol deixará de ser o bioproduto de maior volume nas 
próximas décadas. Existem sem dúvida espaços a serem ocupados. 
 Experiências interessantes como as dos ônibus e carros na Suécia ilustram o 
potencial do etanol. Certamente o papel do etanol anidro como aditivo da 
gasolina pode ser mantido enquanto houver consumo de gasolina. Mas o futuro 
da bioindústria parece estar se afastando do etanol como produto final. Isso não 
quer dizer que se caminhe para o desaparecimento da indústria mas para uma 
diversificação tecnológica cada vez mais clara. Essa diversificação é muito mais 
ampla e transformadora do que o etanol de segunda geração, 
convencionalmente visto como a tecnologia do futuro da indústria. 

Drop in or not drop in, that’s the question 

O primeiro ponto que marcou 2011 como o ano 1 da era pós-etanol foi sem 
dúvida o amadurecimento da discussão sobre os combustíveis drop in. 
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Percebeu-se de forma cada vez mais clara que uma inovação, no caso um novo 
combustível, exige um conjunto de ativos complementares para chegar aos 
consumidores finais e ser utilizado: logística de transporte e distribuição, 
disponibilidade assegurada nos postos, e ainda a adaptação dos motores. A 
construção desses ativos exige investimentos de peso que podem ser evitados se 
for encontrada uma solução inovadora que preserve os ativos complementares 
existentes. 

Claro que a preservação e valorização dos ativos existentes interessam aos 
agentes que os controlam. Mas interessam também às agências governamentais 
que deveriam de uma forma ou outra financiar a dispendiosa construção de 
novos ativos complementares para permitir a utilização do novo combustível. 
Ao se perceber que uma solução tecnológica inovadora – biohidrocarbonetos 
produzidos a partir da biomassa vegetal  – poderia permitir a completa 
utilização dos ativos complementares existentes (além de serem superiores ao 
etanol em conteúdo energético), o foco começou a mudar na direção dos 
combustíveis de utilização direta, os drop in. 

A discussão drop in or not drop in pode ser estendida para outras inovações em 
energia e outras indústrias, como no caso dos bioplásticos. (Ver, para um 
exemplo, o caso do polietileno verde da Braskem, um bioplástico drop 
in, relatado no artigo O futuro dos biocombustíveis IX) (3). Os ativos 
complementares do sistema tecnológico de produção  e distribuição de energia 
são complexos e sofisticados. Qualquer solução inovadora em energia terá o 
grande desafio de construir novos ativos complementares específicos se não for 
capaz de utilizar os ativos existentes.  A construção de novos ativos 
complementares tende a ser um obstáculo de peso na difusão das inovações. 

Alguns sinais do afastamento do etanol em favor de outros combustíveis e 
também de outros bioprodutos e materiais podem ser identificados  na agenda 
de pesquisa americana e nos movimentos dos investidores. Descrevemos alguns 
desses sinais a seguir. 

A mudança da agenda americana de financiamento 

A agenda americana tem se deslocado do etanol celulósico, que era o foco 
inicial, para os combustíveis drop in ou biohidrocarbonetos. Esse processo 
transcorreu de forma mais clara nos últimos dois anos. No final de 2009, 
configurou-se a decepção com os resultados prometidos pelo etanol celulósico. 
Os volumes produzidos ficaram muito abaixo das previsões e das metas do RFS 
(Renewable  Fuel  Standard). Os alvos para a produção de etanol celulósico do 
RFS2 para 2010 foram drasticamente reduzidos em relação aos valores 
anteriores. O RFS1 previa a produção de 379 milhões de litros de etanol 
celulósico em 2010. Esse valor foi reduzido a apenas 25 milhões de litros. Essa 
redução traduz as dificuldades no desenvolvimento dos projetos de produção de 
etanol celulósico que não conseguiram atingir as escalas esperadas. 

Ao lado das dificuldades com o etanol celulósico, alternativas de produção de 
biohidrocarbonetos começaram a chamar a atenção dos pesquisadores e 
planejadores. Desenvolveu-se a partir daí um processo de mudança na alocação 
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de recursos para biocombustíveis com a participação crescente dos 
biohidrocarbonetos, isto é, dos biocombustíveis drop in. 

Essa transformação é descrita em suas dimensões científicas  e políticas por J. 
R. Regalbuto no artigo The sea change in US biofuels funding: from ethanol 
cellulosic to green gasoline, Biofuels, Bioprod. Bioref., 2011. 

A agenda dos investidores 

Na base de dados do site Biofuelsdigest.com , que reúne cerca de 200 projetos 
inovadores em biocombustíveis e bioprodutos, pode-se constatar a presença 
expressiva dos projetos de biocombustíveis drop in, além de projetos visando à 
produção de químicos e materiais, se comparados aos projetos para a produção 
de etanol. A comparação com edições anteriores da base de dados mostra o peso 
crescente dos drop in em detrimento do etanol. 

A trajetória de alguns investidores importantes, como Vinod Khosla, ilustra  a 
mudança de foco do etanol para os biohidrocarbonetos. Khosla Ventures 
investiu sucessivamente em etanol de primeira geração, etanol celulósico e 
biocombustíveis drop in/químicos. São cerca de 12 projetos dos quais  os mais 
importantes e destacados são LS9, Gevo, Amyris e Kior, que se enquadram na 
terceira geração de investimentos e não têm etanol como produto alvo.Embora 
alguns projetos de etanol celulósico, como Mascoma e Coskata, ainda sejam 
vistos como promissores, o foco e a expectativa de resultados do investidor estão 
na terceira geração de investimentos. Três dos quatro projetos já realizaram 
IPOs. 

Uma visão bastante interessante do peso que as alternativas pós-etanol devem 
ter no futuro da bioindústria pode ser obtida nas apresentações feitas no  
Ethanol Summit 2011, promovido pela ÚNICA. 

A visão da era pós-etanol surge em diversas apresentações e em particular na 
Plenária 1, O futuro do petróleo e o papel dos biocombustíveis, que merece ser 
assistida. Nessa plenária, executivos da BP, Shell, Petrobras e Total apresentam 
suas visões e seguem-se os comentários de Vinod Khosla como debatedor.  BP, 
Shell e Petrobras estão presentes no etanol e têm iniciativas, principalmente BP 
e Shell, em biohidrocarbonetos. O contraste aqui foi dado pela Total que declara 
de forma direta seu interesse em “outras moléculas” diferentes do etanol. Seu 
investimento em biocombustíveis se concentra na era pós-etanol. Na mesma 
linha e num tom  enfático, Vinod Khosla sugeriu que o futuro seria da cana 
como biomassa e não como fonte de açúcar para a produção de etanol. Khosla 
de certa forma fez o que pode ter o sido a primeira apresentação do primeiro 
Post-ethanol Summit. 

Era pós-etanol? 

O futuro dos biocombustíveis se afasta do etanol e se volta cada vez mais para 
resolver os problemas do diesel e dos combustíveis de aviação, segundo 
o Technology Roadmap: biofuels for transport, IEA, 2011. A tendência de 
eletrificação dos carros tende a reduzir o consumo de gasolina, para o qual o 
etanol é importante, mas não deve afetar o transporte pesado que utilize diesel. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.298/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.298/abstract
http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2011/11/16/free-database-download-207-advanced-biofuels-chems-projects/
http://www.iea.org/papers/2011/biofuels_roadmap.pdf
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Além disso, a necessidade de encontrar alternativas sustentáveis para os 
combustíveis de aviação abre oportunidades para o desenvolvimento de novos 
biocombustíveis. Esses fatores reforçariam ainda a existência de oportunidades 
mais interessantes em outros produtos e não no etanol. 

Como vimos, a agenda americana tem se afastado nos últimos anos do etanol 
celulósico, que era o foco inicial, e caminhado na direção dos combustíveis drop 
in ou biohidrocarbonetos. Em resposta a essa mudança, nota-se que é crescente, 
entre os projetos inovadores para a produção de biocombustíveis avançados, a 
busca de inovações de produto, isto é, a produção de novos combustíveis 
diferentes do etanol e de outros bioprodutos como produtos químicos e 
materiais. 

Entrar na era pós-etanol significa entender que a bioindústria se encaminha na 
direção de formas mais nobres de explorar as melhores matérias primas, 
utilizando os melhores processos de conversão para oferecer produtos diversos. 
Etanol ainda é, e será certamente durante muito tempo, um produto 
importante, como combustível ou como matéria prima para a etanolquímica.  
Mas explorar a cana de açúcar com foco exclusivo no etanol parece ser cada vez 
mais uma estratégia de afastamento das posições de liderança da bioindústria 
do futuro. 

Referências: 

(1) Bomtempo, J.V. O futuro dos biocombustíveis X: as duas corridas do açúcar. 
Boletim Infopetro, Novembro/Dezembro, Ano 11, n. 5, 2011. 

(2) Bomtempo, J.V. O futuro dos biocombustíveis. Boletim Infopetro, 
Março/Abril, Ano 10, n. 1, 2010. 

(3) Bomtempo, J.V. O futuro dos biocombustíveis IX: A diversidade de 
estratégias e o futuro da bioeconomia – comparando Shell, Braskem e Amyris. 
Boletim Infopetro, Setembro/Outubro, Ano 11, n. 4, 2011. 
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A encruzilhada da política de 
precificação dos combustíveis no Brasil 

Por Edmar de Almeida 

Com a descoberta do pré-sal o Brasil colocou na sua agenda aquele que deve se 
tornar o principal desafio da política energética nacional nas próximas décadas. 
Mais precisamente, trata-se da tentação política de praticar preços de 
combustíveis no país abaixo dos praticados no mercado internacional. Os países 
que são exportadores de petróleo em sua grande maioria acabam cedendo à esta 
tentação política, com grandes impactos negativos para a política econômica e 
energética. 

O Brasil pelejou com este problema constantemente durante as décadas de 
descontrole inflacionário. Naquele momento, o país era grande importador de 
petróleo. O fato de segurar os preços do petróleo tinha efeitos econômicos 
desastrosos para a Petrobras e também para as contas públicas. Foi justamente 
a consciência de que as conseqüências seriam desastrosas que garantiu um 
mínimo de racionalidade na política de preços de combustíveis no Brasil ao 
longo do tempo. 

Atualmente, no limiar de se tornar um grande exportador de petróleo, uma nova 
visão do problema vem se instalando em algumas esferas políticas e do governo. 
Seria a idéia de que a autossuficiência na produção de petróleo e derivados dará 
à Petrobras maior margem para não seguir o mercado internacional de 
derivados. Esta é uma visão tácita. Não é fruto de uma reflexão técnica e 
política. 

À primeira vista, a nova versão do velho dilema “maior controle da inflação” 
versus “política racional de preços de combustíveis” parece pender mais para o 
controle da inflação. Ou seja, o segundo objetivo poderia ser sacrificado para 
privilegiar o primeiro, já que as conseqüências de uma política de preços 
desalinhados não seriam tão nefastas como outrora. Esta visão é muito perigosa, 
pois o não alinhamento dos preços dos combustíveis domésticos com o mercado 
internacional tem o mesmo poder destrutivo para a economia nacional e para o 
setor energético que sempre teve. 

Em primeiro lugar, vale ressaltar que boa parte da expansão prevista para a 
indústria nacional está ancorada no ambicioso programa de investimentos da 
Petrobras. Este por sua vez depende do desempenho econômico da empresa e 
da sua credibilidade no mercado financeiro. Se a condição de ser estatal implica 
em praticar um preço de petróleo significativamente inferior aos das outras 
empresas atuando no Brasil e no mercado internacional, a credibilidade 
econômica da Petrobras passa a estar em cheque. Neste contexto, dificilmente a 
Petrobras conseguirá mobilizar os recursos necessários para cumprir com seu 
plano de expansão. 
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A prática persistente de preços de derivados mais baixos que no mercado 
internacional não traz prejuízos apenas para a Petrobras. Esta prática introduz 
incertezas econômicas importantes com conseqüências para todo o setor 
energético nacional. Os vultosos investimentos da indústria de bens e serviços 
para o setor de petróleo dependem da expectativa dos investimentos da 
Petrobras e seus parceiros. Vale ressaltar que a política de conteúdo local na 
expansão da indústria de petróleo e gás constitui um elemento estruturante da 
atual política industrial do país. 

Para além do setor petrolífero, a manutenção dos preços domésticos 
desalinhados com o mercado internacional coloca em cheque um bastião 
importante da política energética nacional, que é o programa do etanol. O 
represamento dos preços da gasolina significa na prática um controle indireto 
dos preços do etanol hidratado usado nos carros flex. Isto cria uma distorção 
importante no mercado de etanol, na medida em que o etanol anidro (misturado 
na gasolina) não tem um limite para a evolução dos preços. Ou seja, a política de 
preços para a gasolina está dando um sinal claro para os produtores. O negócio 
do etanol hidratado é mais arriscado! Melhor é focar na produção do açúcar e 
no etanol anidro. Este último não tem preços controlados na medida em que a 
mistura com a gasolina é obrigatória. Ou seja, os produtores de gasolina C têm 
que comprar o etanol anidro pelo preço que tiver valendo no mercado. Uma 
política de forte represamento dos preços da gasolina certamente resultaria na 
morte do programa do etanol hidratado a médio e longo-prazos. 

Estas razões já seriam suficientes para se convencer de que a importância do 
alinhamento dos preços não diminuiu no contexto atual. Entretanto, é 
importante ressaltar a grande transformação em curso na estrutura da indústria 
de petróleo nacional. A participação de novos atores na produção vem crescendo 
e tende a aumentar. Num cenário de médio prazo poderemos ter empresas 
privadas nacionais e internacionais produzindo volumes muito grandes de 
petróleo. Se a política de precificação atual não mudar, teremos a Petrobras 
vendendo petróleo no Brasil a preços abaixo do mercado enquanto seus 
concorrentes poderão exportar o petróleo (às vezes de um mesmo campo) a 
preços internacionais. Num contexto de competição no upstream, o fardo que 
carregaria a Petrobras pode se tornar demasiadamente pesado. 

Neste contexto, é importante se perguntar se ainda é sustentável um tratamento 
diferenciado à Petrobras na questão da precificação dos combustíveis. Já é hora 
de se iniciar uma reflexão sobre os objetivos, os instrumentos e as opções para a 
política de precificação dos combustíveis no Brasil. 

Esta discussão não precisa abrir mão de algumas premissas importantes da 
política atual. O governo sempre anunciou claramente que quer evitar uma 
volatilidade nos preços dos combustíveis na bomba. Certamente, a redução 
deste tipo de volatilidade é uma política legítima. Entretanto, existem opções de 
política para se obter este mesmo resultado. 

Para iniciar a discussão é importante separar o problema da volatilidade do 
problema da carestia. Num cenário de grande variação e elevação dos preços do 
petróleo no mercado internacional, existem dois problemas diferentes: a 
volatilidade e a carestia. O governo não pode atacar os dois ao mesmo tempo e 
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dizer que está apenas evitando a volatilidade. Para cada um existem opções de 
política diferentes. 

Com relação à volatilidade de preços, dois tipos de políticas podem ser 
observados na experiência internacional: o uso de uma empresa estatal para 
evitar a volatilidade ou a criação de um fundo de estabilização de preços. O 
primeiro caso é utilizado em países produtores onde existe uma empresa 
totalmente estatal que detém o monopólio legal da produção e do refino do 
petróleo. Certamente, este não é o caso da Petrobras. 

A segunda opção é mais utilizada em países importadores de petróleo e 
derivados (Chile e Peru, por exemplo), mas nada impede que seja praticada em 
países produtores e exportadores. No caso dos fundos de estabilização, 
empresas importadoras ou refinadoras têm seus preços de venda para as 
distribuidoras controlados pelo governo. Entretanto, os importadores e os 
refinadores têm a garantia de receber do fundo de estabilização a diferença, caso 
os preços autorizados sejam inferiores ao do mercado internacional. O fundo 
pode ser alimentado por uma pequena parte dos impostos sobre os 
combustíveis. Neste modelo, periodicamente o governo avalia se é necessário 
reajustar os preços. Caso o fundo ainda tenha recursos, poderá optar por 
esperar um momento mais adequado para fazê-lo. Existem muitas variantes de 
modelos de estabilização de preços. É importante estudar as melhores opções 
para o caso Brasileiro. Entretanto, uma vantagem importante deste tipo de 
política é dar uma maior transparência ao mercado e maior segurança 
econômica a todo o setor energético nacional, principalmente à Petrobras. 

A questão da carestia não é menos importante. Entretanto, tem uma natureza 
muito diferente do problema da volatilidade. É importante admitir que os 
preços dos combustíveis no Brasil são elevados quando comparados com países 
de mesmo nível de renda per-capita. Entretanto, vale ressaltar que foi por causa 
desta política de realismo de preços que o Brasil conseguiu avançar na indústria 
petrolífera e liderar a indústria dos biocombustíveis. No longo-prazo, uma 
política importante para enfrentar a carestia dos combustíveis é a promoção da 
eficiência energética. O Brasil parece ter deixado para um segundo plano sua 
política de promoção de economia de combustíveis nos automóveis. 

Num contexto de possível elevação e fortes picos no preço do petróleo no 
mercado internacional, é importante que o governo busque instrumentos para 
mitigar a carestia que vão além de um fundo de estabilização. Para este fim, o 
instrumento mais adequado é a variação da taxação dos combustíveis. A atual 
estrutura tributária dos combustíveis no Brasil não é suficientemente flexível. O 
governo federal tem apenas um instrumento tributário para variar a taxação que 
é a CIDE. Entretanto, este imposto representa uma parte pequena da carga 
tributária. Num contexto de forte elevação dos preços do mercado internacional, 
o governo federal pode fazer pouco para desonerar os combustíveis. Acaba 
tentando evitar a carestia diminuindo a remuneração da Petrobras. 

Os argumentos listados acima mostram que chegou o momento para uma 
discussão franca na sociedade brasileira sobre nossa política de combustíveis. 
Não podemos negar que o atual modelo de precificação dos combustíveis 
funcionou adequadamente após a reforma que “liberalizou” os preços no início 



Petróleo 

Boletim Infopetro Março/Abril 2012 Página 29 
 

da década de 2000. O país pôde dar um grande salto e se destacar na indústria 
energética mundial. Mas este modelo está dando fortes sinais de esgotamento e 
traz implicitamente riscos que não deveriam ser tolerados por uma política 
energética responsável. 
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Expansão do parque de refino brasileiro: 
uma caminhada para a real 

autossuficiência 

Por Marcelo Colomer e Ana Tavares 

A recém empossada presidente da Petrobras Graça Foster, em entrevista ao 
jornal “O Estado de São Paulo”, declarou que caso a Petrobras possuísse mais 
refinarias com o perfil de produção voltado para o diesel e para a gasolina, a 
importação desses derivados estaria em um patamar consideravelmente menor 
e, em consequência, a queda do lucro da empresa que ocorreu no último 
trimestre de 2011 poderia ter sido minimizada. 

Graça também defende que não somente a ampliação do parque de refino 
nacional irá atender à crescente demanda por combustíveis – entre 2011 e 2010, 
houve aumento de 6,6% dessa demanda –, mas também o aumento da 
participação da Petrobras no mercado de etanol, a fim de conceder aos 
motoristas o poder de escolha nos postos de abastecimento, garantindo de tal 
forma o equilíbrio econômico aliado a essa crescente demanda. 

A fim de garantir o suprimento da demanda interna, houve, no último ano, um 
aumento de 22% nas importações de barris de petróleo e derivados. Contudo, 
esse incremento nas importações, principalmente de derivados, não foi 
acompanhado pelo repasse do aumento dos preços internacionais para o 
mercado doméstico. Sendo assim, em 2011, verificou-se uma defasagem média 
real para a gasolina de 15% e, para o diesel, de 16%. 

Comparando-se as demandas por gasolina e óleo diesel de hoje com as de 2000 
verifica-se um aumento de 32 e 40%, respectivamente. A produção nacional, 
entretanto, não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo de crescimento da 
demanda. No mesmo período, a produção de gasolina e diesel cresceu 
respectivamente 26 e 37%. Além disso, nesse mesmo intervalo de tempo, a 
capacidade de refino total do país cresceu apenas 7%, considerando-se todos 
os revamps feitos entre 2000 e 2010 e a inauguração de três novas refinarias – 
Pólo de Guamaré, Univen e Dax Oil. 

O reflexo desse desalinhamento entre demanda e oferta internas traduz-se no 
aumento das importações de derivados. No caso do diesel, os dispêndios com 
importações foram recorrentes nos últimos dez anos, contudo, em relação à 
gasolina, 2011 foi um ano atípico. Se antes o Brasil era um exportador líquido de 
gasolina e importador líquido de óleo diesel, em 2011 o país mostrou-se 
dependente da oferta externa de ambos os combustíveis. No último ano, o 
dispêndio líquido com a importação de apenas esses dois derivados do petróleo 
resultou em pouco mais de US$ 8 bi, sendo aproximadamente de US$ 7 bi a 
parcela do diesel, e de US$ 1 bi, a da gasolina. 

Fica evidente, portanto, que o atual parque de refino nacional não condiz com a 
atual demanda do mercado interno. Tal fato explica-se pelo contexto histórico 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,vou-ficar-em-cima-que-nem-mosca-de-boi-,840590,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,vou-ficar-em-cima-que-nem-mosca-de-boi-,840590,0.htm
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no qual está inserida a criação do parque de refino brasileiro. Durante a década 
de 70, o Brasil tornou-se um grande importador de óleo cru e um grande 
produtor de derivados. De fato, nesse período a produção de derivados era 
suficiente para atender a demanda interna do país uma vez que o parque de 
refino havia sido construído para processar petróleo leve importado e otimizar a 
produção de gasolina, o derivado de maior demanda até então. 

A partir dos anos 80, entretanto, o aumento da produção nacional de petróleo 
trouxe importantes modificações. Primeiramente, a utilização do petróleo 
produzido a partir das novas descobertas da Bacia de Campos nas refinarias 
brasileiras apresentava algumas restrições associadas ao seu reduzido grau 
API[i]. Isto porque cada refinaria é construída para otimizar a produção de um 
mix de derivados a partir de uma mistura específica de óleos, que no caso 
brasileiro da década de 70, era composta por petróleo leves. 

A adaptação do parque de refino brasileiro ao novo perfil da produção nacional, 
contudo, apresentou algumas limitações. Sendo assim, o aumento da produção 
nacional não acarretou necessariamente no fim das importações de óleo cru leve 
que continuou sendo importado para compor o blend utilizado nas refinarias do 
país. Atualmente, o principal exportador de petróleo para o Brasil é a Nigéria 
cujo petróleo produzido apresenta um grau API médio de aproximadamente 
35,5°. 

No início da década de 80, as misturas nas refinarias chegavam a uma 
proporção de 15% de óleo nacional pesado para 85% de importado leve. Em 
2001, observou-se uma proporção de 75% nacional para 25% importado. Em 
2011, conseguiu-se atingir a marca de processamento de 80% do petróleo 
nacional. 

Verifica-se dessa forma, que apesar da crescente produção nacional, as 
características de nossas refinarias e o perfil de nosso petróleo exigem 
dispêndios com a importação de óleo cru. Nesse sentido, em 2008, por exemplo, 
já durante a declarada era da autossuficiência brasileira na produção de 
petróleo, houve um dispêndio líquido de quase US$ 3 bi na importação de 
petróleo cru. 

A segunda modificação ocorreu no perfil de demanda por derivados. Se até a 
década de 70 a maior parte da demanda de combustíveis era por gasolina, 
devido aos veículos de passeio, na década de 80 há um aumento da demanda 
por diesel em função do aumento da frota de veículos pesados. Sendo assim, o 
Brasil passou a exportar seu excedente de gasolina e a importar em maior 
quantidade óleo diesel. 

O consumo de óleo diesel evolui conjuntamente com o crescimento do PIB do 
país. Como o principal modal no Brasil é o rodoviário, isso pode ser facilmente 
entendido. Por diversos motivos – entre eles a eficiência energética – o óleo 
diesel é largamente utilizado no transporte de passageiros e também de carga, 
como ônibus e caminhões. Assim, com a expansão do setor de transportes, 
expandiu-se também o consumo de diesel. Além disso, esse derivado também é 
comumente utilizado no setor agropecuário, alimentando as grandes 
maquinarias, além de seu uso marítimo no setor de transporte hidroviário. Em 
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2010, o diesel teve uma participação de 58,3% no setor agropecuário, e de 51% 
no setor de transporte rodoviário, contra apenas 27,4% da gasolina e 12,9% do 
etanol hidratado. 

De forma a minimizar os impactos gerados pela modificação do perfil da 
demanda, ocorreram diversas “revisões” e ampliações das refinarias brasileiras 
(revamps). A adição de unidades de hidrocraqueamento, por exemplo, 
aumentou a parcela de diesel produzida. Contudo, apenas essas adições não 
solucionam o problema, pois há um limite a essa readequação, já que as 
refinarias não possuem tanta flexibilidade de produção, sendo imprescindível a 
construção de novas instalações. 

Além dessa dicotomia entre a demanda de diesel e gasolina que o Brasil já vinha 
encarando há décadas, surgiu outra dualidade: o etanol hidratado e a gasolina. 
É também devido a esta dualidade que houve um aumento da demanda pela 
gasolina que não foi suprido pelo mercado interno, pressionando assim a 
capacidade de refino pela gasolina num nível anormal, ocasionando um nível 
positivo de importação líquida da mesma, fato que não ocorria há mais de uma 
década. 

Quando os veículos flex (bicombustível) surgiram no mercado, a opção de 
abastecimento que se abria ao consumidor, que podia agora escolher entre o 
etanol e a gasolina, foi bem recebida. A taxa de crescimento da produção desses 
veículos, desde 2003, apresentou no mínimo dois dígitos. Porém, a falta de 
investimento na expansão de produção do etanol levou a uma crise estrutural. O 
patamar de preços que o etanol tem-se colocado é tal que, justificá-lo apenas 
como sendo problemas da entressafra é simplista e falacioso. Se a produção já 
foi capaz de atender a 90% da frota flex em anos anteriores, em 2011 só foi 
capaz de atender à metade. 

Nesse sentido, o aumento sustentado do preço do etanol fez com que a frota de 
carros flex aumentasse em apenas 0,6% em 2011. O resultado já é conhecido: 
uma corrida catastrófica de volta à gasolina, similar àquela ocorrida na década 
de 90, na crise do programa Pró-Álcool. 

Outro motivo que afeta essa nova dualidade entre a gasolina e o etanol vai além 
de questões técnicas como as refinarias, ou econômicas como a demanda. 
Segundo o professor Edmar Almeida em seu artigo “A encruzilhada da política 
de precificação dos combustíveis no Brasil” [ii], a questão envolve a política de 
precificação dos combustíveis no país. 

Pelos diversos motivos abordados, o parque de refino no Brasil precisa se 
expandir. Por isso, Graça Foster declarou que a Petrobras vem investindo 
“pesadíssimo” nessa área. No plano de negócios da empresa de 2011-2015, foi 
planejada a construção de quatro novas refinarias, que juntas adicionarão – 
com todas as etapas já concluídas – uma capacidade de refino de quase 1,5 
milhão bpd (barris por dia), sendo elas: Refinaria Abreu e Lima (Pernambuco), 
Comperj (Rio de Janeiro), Premium I (Maranhão) e Premium II (Ceará). A 
priori, elas deveriam ser inauguradas, respectivamente, em 2012, 2014, 2016 e 
2017, entretanto, a refinaria de Abreu e Lima apresentou diversos atrasos. 
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As novas refinarias da Petrobras estarão aptas a processar o petróleo nacional, 
além de refinar derivados mais nobres e de melhor qualidade, como o diesel S-
10, com menor teor de enxofre em sua composição. Se antes as refinarias 
Premium foram planejadas para agregar valor de mercado aos combustíveis 
visando à exportação dos mesmos, agora o foco é o abastecimento do mercado 
interno, prova do colossal aumento da demanda brasileira. 

 

[i] A corrente Marlim, grau API 19,6°, situada na região de Campos (RJ) é uma 
das áreas de produção mais importantes no cenário nacional, representando 
sozinha 12% da produção doméstica. 

[ii] Almeida, E. A encruzilhada da política de precificação dos combustíveis no 
Brasil. Boletim Infopetro, Março/Abril, Ano 12, n. 1, 2012. 

 



Gás natural 

Boletim Infopetro Março/Abril 2012 Página 34 
 

Observatório de geopolítica da energia 
II: o jogo do gás natural entre Europa e 

Rússia 

Por Renato Queiroz e Felipe Imperiano 

O acesso  a recursos que revertam em  segurança energética  constitui-se em 
tema relevante nas pautas de política externa dos países. A concentração 
espacial de recursos naturais estratégicos para o desenvolvimento das nações e 
garantidores do nível de bem-estar de seus cidadãos tem consequências 
profundas no delineamento das políticas energéticas das nações. O uso de ativos 
energéticos como ferramenta de defesa de interesses políticos e econômicos não 
é algo novo no cenário internacional. 

Um bom exemplo que se tornou emblemático para os estudiosos em geopolítica 
energética é a situação de dependência da Europa em relação ao  gás russo e, em 
contrapartida, como o gás natural é estratégico para o desenvolvimento 
econômico da Rússia. O Estado russo sempre se valeu de suas enormes reservas 
de óleo e gás. O país tem a sétima maior reserva de petróleo do mundo e a maior 
reserva de gás natural, isto é, 24% do total.  Em 2010 a Rússia foi ao mesmo 
tempo maior produtor de gás natural, alcançando a cifra de 637 bcm (bilhões de 
metros cúbicos), isto é, 19,4% do total produzido mundialmente, sendo ao 
mesmo tempo o número um em exportações (IEA, 2011). 

A  Europa, ávida por energia, traçou planos para o suprimento ao seu mercado 
através de fontes longínquas de suas fronteiras. Os russos se mobilizaram e 
vieram construindo de forma gradual e persistente seus oleodutos e gasodutos 
em direção à Europa. A Rússia tem um planejamento nacional estratégico 
expansionista, baseado em  exportação de energia sendo, inclusive, o único 
exportador líquido de energia dos BRIC´s. O principal mercado para o gás russo 
é a Europa. 

Como o crescimento do consumo de gás no continente europeu deve 
permanecer por longo período, essa dependência energética da Rússia deve ter 
vida longa segundo muitos analistas. A fatia da estatal russa Gazprom  no 
mercado europeu ultrapassa 50%.  Agravando essa dependência, surge a 
insegurança que ronda as decisões sobre o uso de plantas de geração de energia 
nuclear na Europa, o que coloca o gás natural como uma forte opção para 
atender a uma oferta perdida. Em adição, a crise econômica iniciada em 2011 
deflagrou um processo de austeridade fiscal, o qual traz consequências 
importantes sobre a capacidade de financiamento de fontes alternativas de 
energia,  aumentando ainda mais a dependência da matriz europeia  ao  gás 
natural.  Logo, essa questão ganha contornos mais complexos no continente 
europeu, posto que o seu número de fornecedores é bastante reduzido. 

Os russos sempre utilizaram as mais diversas estratégias para manterem seus 
negócios energéticos com a Europa. O subsídio da energia para os estados 
membros da antiga URSS já era uma prática comum antes mesmo da ascensão 
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ao poder de Vladmir Putin na Rússia, por exemplo. Ainda hoje esse artifício é 
bastante usado pelo Kremlin. Nas recentes disputas pelo preço do gás com os 
países do leste europeu, foi oferecido o perdão da dívida em troca do monopólio 
da rede de dutos que passam por aqueles países para levar gás russo até o oeste 
europeu e assim aumentar o controle da Gazprom sobre o transporte do 
suprimento energético para a Europa. 

Por um lado, se a Europa é bem dependente da energia proveniente da Rússia, 
por outro ela exerce importante papel na economia russa. A União Europeia não 
só é o principal parceiro comercial, como também a maior fonte de investimento 
direto estrangeiro (IDE) no país. Em 2008 o IDE da UE na Rússia atingiu US$ 
43 bilhões, sofrendo uma substancial queda após a crise financeira mundial, 
porém se recuperando rapidamente e chegando ao patamar de US$ 34 bi já em 
2010. Mas há gargalos de infraestrutura e de atraso tecnológico na Rússia.  O 
país necessita de fortes investimentos nessas áreas e de transferência  de  know-
how ocidental, vital para que o seu setor energético não enfrente uma queda na 
produção, o que poderia afetar drasticamente o orçamento do Estado. Assim, o 
fluxo de recursos financeiros provenientes das vendas de gás para a Europa é 
vital. 

Além disso, o preço pago pelo gás russo teve consideráveis elevações nos 
últimos anos,  aproximando-o do Gás Natural Liquefeito-GNL, o que fez com 
que este se tornasse mais competitivo. O gráfico abaixo apresenta a evolução 
dos preços do gás natural nos mercados, incluindo o do gás natural no Henry 
Hub. 

 

Tal competitividade levou a Rússia a monitorar atentamente o mercado de GNL, 
desenvolvendo estratégias que impeçam que esse gás concorrente aumente a 
sua  participação no mercado energético europeu.  Como exemplo, em 
novembro de 2011, em Doha, no Qatar, na 1ª Cúpula de Países Exportadores de 
Gás Natural [1], os russos, representados pelo seu presidente Dmitri Medvedev, 
estiveram nessa cimeira com uma posição de defender seu mercado de gás. 
Afinal a expansão das plantas de GNL é uma forte ameaça para a manutenção 
do marketshare russo, podendo levar a uma perda de receita significativa.  A 
Rússia, assim, negociou com o Qatar, em troca de não aumentar o  fornecimento 
de GNL à Europa, o direito de investir no projeto Yamal que vai produzir gás 
natural liquefeito na península de mesmo nome na Sibéria, uma espécie de 
embargo do GNL ao velho continente. 
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A Europa, no entanto, busca soluções de novas fontes de fornecimento de gás 
fora da Rússia. A região do Cáucaso e da Ásia Central se tornou a nova fronteira 
energética, sendo alvo de disputa por diversas potências. O Turcomenistão tem 
a quarta maior reserva de gás do mundo, o Cazaquistão a nona maior de 
petróleo. O Azerbaijão tem reservas de gás comprovadas que totalizam cerca de 
2,6 trilhões de metros cúbicos.  As perspectivas de produção de gás no 
Azerbaijão em 2017 atingirão 30 bilhões de metros cúbicos, e em 2025 – 50 
bilhões. A Europa tem no “Corredor do Sul”, como é chamado o conjunto de 
projetos que pretendem ligar a região ao continente europeu, a sua principal 
alternativa para reverter o quadro delicado em que se encontra no campo 
energético. 

O gasoduto Nabucco, por exemplo, é o projeto mais ambicioso e mais caro de 
todos. A base prevista de recursos são as reservas no Azerbaijão e 
Turcomenistão.  Esse gasoduto transportaria gás da Ásia Central à Europa de 
forma a reduzir a dependência da energia russa. Há dificuldades ainda para a 
concretização do projeto. O gasoduto de grande extensão necessita de cerca de 
14 bilhões de euros para o seu financiamento e  tem ainda um traçado que exige 
difíceis acomodações políticas. Essa indefinição faz com que os russos 
mantenham a determinação de influenciar o mercado europeu de energia. 

Historicamente a região do Cáucaso e Ásia Central esteve sobre a égide russa. 
Logo, Moscou lança mão de todas as táticas para  manter a área dentro de seu 
controle político,  buscando inclusive estabelecer ações, para que  os fluxos de 
energia para a Europa sigam pela sua rede de transporte. Uma das manobras 
russas é enfraquecer o poder dos ucranianos que tem um histórico de colocar 
empecilhos técnicos e comerciais, para que o gás russo, que passa pela Ucrânia, 
chegue à Europa. A Rússia, assim, buscou acabar com a sua dependência em 
relação ao gasoduto da Ucrânia. O projeto russo-alemão Nord Stream,  
inaugurado em 2011, dá condições à Rússia de enviar gás natural diretamente 
para a Europa através de gasodutos submarinos construídos no Mar Báltico. 
Outra estratégia dos russos seria a construção do projeto South Stream nas 
águas territoriais turcas no Mar Negro. A Turquia já autorizou que os russos 
passassem o duto por suas águas territoriais. Esse projeto, se consolidado, 
permitirá que a Rússia atinja o sudeste europeu, podendo inviabilizar o projeto 
Nabucco. 

Verifica-se que os russos estão acelerando suas ações para manter a condição de 
fornecedor principal de gás à Europa, afinal, além do GNL, um novo e forte 
concorrente bate à porta, querendo entrar no jogo: o shale gás, ou seja, o gás 
recuperável nas rochas de xisto.  Vale ressaltar que a Polônia, que se organiza 
para explorar  suas reservas de gás de xisto que beiram 5,0 trilhões de metros 
cúbicos,  pode reduzir a dependência de Moscou sobre a Europa. 

O jogo do gás natural entre Europa e Rússia trará, no médio prazo, novas 
configurações. O aumento da oferta do gás natural seja convencional, shale 
gás, ou GNL mexerá no tabuleiro energético não somente da Ásia e Europa, mas 
também no âmbito mundial. Um dado curioso é comparar as reservas provadas 
de gás convencional que somam 6.608 trilhões de pés cúbicos-TCF (trillion 
cubic feet); ou seja,  cerca de 187 trilhões de metros cúbicos, segundo a BP,  e o 
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volume de shale gas recuperável,  conforme estudo da EIA de 2011, que soma o 
mesmo nível do convencional, 6.620 TCF ou 187,4 trilhões de metros cúbicos. 

Em suma a maior oferta de gás trará um alinhamento dos mercados. Esse 
cenário de gás abundante no horizonte de 20 a 40 anos (2030 a 2050) 
influenciará, certamente, os preços dos combustíveis fósseis e pode, inclusive, 
respingar no mercado das energias renováveis. 

 

[1] A 1ª Cúpula de Países Exportadores de Gás Natural reuniu  Rússia, Argélia, 
Bolívia, Venezuela, Egito, Irã, Qatar, Líbia, Nigéria, Guiné Equatorial e Trinidad 
e Tobago. Estavam presentes como observadores a Holanda, a Noruega e o 
Cazaquistão. Esses 14 países controlam 70% das reservas mundiais de gás e 
mais de 80% da produção do gás natural liquefeito-GNL 
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Exploração e produção de petróleo e gás 
em águas profundas: evolução e 

tendências IV 

Por Thales Viegas 

Nos artigos anteriores (*) tratamos de aspectos geológicos, operacionais e 
tecnológicos das operações em águas profundas. O objetivo desse artigo é 
discutir as questões que influenciam na atratividade dos investimentos em 
exploração e produção. Será feita uma comparação entre as características dos 
três principais produtores mundiais em águas profundas, a saber: Brasil, 
Estados Unidos e Angola. 

As descobertas acumuladas desses países também figuraram entre as maiores 
na última década. O potencial remanescente de petróleo ainda por descobrir em 
águas profundas também é alto. Os três países compõem o que a indústria 
convencionou chamar de “Triângulo de Ouro”.  Juntos  eles respondem por dois 
terços das operações e da produção mundial em águas profundas como se pode 
observar no gráfico 1. 

 

São duas questões relevantes que serão tratados aqui em conjunto. O primeiro 
se refere ao regime regulatório e contratual da exploração e produção. O 
segundo corresponde às características do sistema fiscal. Os dois aspectos se 
refletem diretamente na média da participação governamental nos resultados 
dos projetos em cada região. O percentual apropriado pelo governo influencia 
diretamente os indicadores de rentabilidade que são avaliados pelas empresas 
antes de realizar seus investimentos. 
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São dois os regimes regulatórios e contratuais presentes no “Triângulo de 
Ouro”, a saber: Concessão e Partilha. Nos Estados Unidos vigora a Concessão, 
em Angola, basicamente, a Partilha e no Brasil será a efetiva convivência dos 
dois regimes assim que a partilha entrar em vigor na “área estratégica” do pré-
sal. O modelo de Partilha geralmente é associado a regiões com menores riscos 
exploratórios. A princípio, as petroleiras o preferem quando o país hospedeiro 
das reservas oferece menor maturidade institucional, ou seja, menor segurança 
jurídica. Já o modelo de Concessão é largamente utilizado em países com 
instituições mais maduras, onde, em muitos casos, o risco exploratório também 
é maior. 

Importa salientar que os três países experimentaram relativa estabilidade 
institucional. Nos últimos dez anos não ocorreram mudanças profundas no 
sistema fiscal dos mesmos que tenha afetado significativamente os contratos já 
firmados. Em Angola e nos Estados Unidos se verificou o aumento de alíquotas 
de taxas governamentais e, consequentemente, a elevação da participação 
governamental. 

No Brasil, as descobertas recentes realizadas alteraram a percepção de risco 
exploratório no país, o que teria embasado a adoção do regime de Partilha. No 
entanto, isso não significa que o risco de desenvolvimento agora seja menor. De 
fato ele é significativo, quando se trata de reservas localizadas em ambientes 
exploratório ainda não dominados completamente pela indústria, como o pré-
sal. Sob o novo marco regulatório de partilha, talvez este seria o maior risco 
envolvido na área onde ele irá vigorar. 

Já em Angola o risco exploratório é baixo, mas existe e a petroleira que ali 
explorar está sujeita a ele. Caso não ocorra descoberta, o setor público local não 
se responsabiliza pelos custos do programa exploratório. 

Em um pólo oposto está o Golfo do México americano onde o risco exploratório 
é considerável, a plataforma continental é madura e existe ainda mais 
competição na busca por reservas. Embora as três regiões, a princípio, se 
apresentem promissoras, existem especificidades entre elas no que tange à 
rentabilidade esperada e a consequente atratividade de cada região. 

A fim de verificar possíveis diferenças na capacidade de incentivar 
investimentos no upstream desses países, utilizamos nosso modelo econômico 
de avaliação de projetos. Estudos realizados pela CERA, BOOZ & Company e 
Ernest Yung analisam aspectos regulatórios e fiscais relevantes e chegam a 
resultados interessantes, que são compatíveis com os que apresentaremos aqui. 
Nós consideramos as diferenças principais nos sistemas fiscais e realizamos 
análises de sensibilidade com o objetivo de mensurar a atratividade de projetos 
em águas profundas nos três países. Foram utilizados três estruturas de custos e 
três cenários de preços. 

Nossos resultados apontam que os projetos em Angola tendem a gerar maior 
participação governamental do que no Brasil e nos Estados Unidos. O fato do 
risco exploratório em Angola ser baixo leva o governo a exigir uma 
contrapartida maior nos resultados da produção. Embora em Angola não haja 
cobrança de royalties, a alíquota de imposto de renda é de 50%. Já a fatia 
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apropriada pelo governo na partilha tem uma escala de 20% à 70%. Ele varia 
conforme a magnitude do lucro. Essa flexibilidade ajuda a conferir neutralidade 
ao sistema angolano, uma vez que a participação governamental aumenta à 
medida que o lucro se eleva. No artigo denominado Preços, custos e o novo 
marco regulatório para o petróleo (1) falamos dos benefícios de um sistema 
fiscal neutro. 

Por outro lado, sob o regime de Concessão o potencial de lucratividade no Brasil 
tem sido maior, em parte porque a participação governamental é moderada e 
em grande medida porque o tamanho médio dos campos no país é 
relativamente grande, o que permite reduzir o custo unitário de produção. Por 
outro lado, o sistema fiscal brasileiro não se adapta aos movimentos de custos e 
preços. Ele é regressivo, assim como o americano. Considerando todos os 
aspectos regulatórios e fiscais supramencionados, os resultados apontam que o 
Brasil é líder em termos de atratividade para futuros investimentos, seguido por 
Angola. O Golfo do México ainda sofre consequências do acidente de 2010. 

O Grafico 2 mostra que do total de unidades de produção FPSO (utilizadas em 
águas profundas) a serem instaladas no próximo quinquênio, 50% ocorrerá na 
America Latina, a maior no Brasil. Na África o vetor dos investimentos é Angola. 
Mesmo que outras regiões começem a despontar como destinos de inversões em 
águas profundas o Triângulo de Ouro  segue com dois terços dos investimentos 
mundiais. 

 

Enfim, o Triângulo de Ouro figurou como o principal destino dos investimentos 
no ambiente offshore em águas profundas basicamente porque possui as 
seguintes características: i) grande volume de reservas a serem descobertas; ii) 
produção em curso significativa; ii) níveis razoáveis de participação 
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governamental; iii) bons indicadores de criação de valor e rentabilidade sob o 
capital investido; iv) relativa estabilidade institucional. No Brasil, em particular, 
os altos índices de sucesso exploratório e a elevada magnitude das reservas 
contribuiiram para manter a atratividade do país, a despeito do aumento dos 
custos em escala mundial e, particularmente, no Brasil, quando se considera os 
ítens fornecidos localmente. 
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(1) Viegas, T. Preços, custos e o novo marco regulatório para o petróleo. Boletim 
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2011: um ano surpreendente para a 
indústria solar americana 

Por Jacqueline Batista Silva 

Para a indústria de energia solar nos EUA, 2011 foi um ano histórico. Assim 
começa o “US Solar Market Insight: Year-in-Review 2011”, – uma publicação 
trimestral da Solar Energy Industries Association (SEIA) e da GTM Research, 
voltada à análise das condições de mercado, oportunidades e perspectivas para a 
indústria de tecnologias relacionadas à energia solar. São utilizados dados 
coletados diretamente de produtores, fabricantes e agências de estado a fim de 
prover uma análise sobre instalações, custos, produção e projeções de mercado. 

Temos ouvido boas e más notícias do setor de energias renováveis. Em textos 
anteriores apresentamos dados positivos com relação aos chamados greenjobs 
(1) e, posteriormente, o duro golpe sofrido pelo governo americano com o 
financiamento da empresa Solyndra (2) – uma empresa fabricante de painéis 
solares que seria um ícone do programa de garantia de empréstimo às 
renováveis. A Solyndra decretou falência e não o fez sozinha: outras empresas 
do setor também não tiveram solidez suficiente para continuar no mercado tão 
competitivo internacionalmente, principalmente devido à presença da China. 

As dificuldades apresentadas poderiam fazer com que vislumbrássemos um 
cenário muito difícil para o desenvolvimento das tecnologias renováveis, por 
isso as notícias apresentadas nas últimas semanas pelo The New York Times e 
pelo The Hill - também citando o relatório – trouxeram tanta surpresa. 

O gráfico abaixo apresenta o número de instalações fotovoltaicas no período 
2010 – 2011, verificadas trimestralmente e por setor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infopetro.files.wordpress.com/2012/03/solareua2011.pdf
http://www.seia.org/
http://www.greentechmedia.com/research/
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Figura 1 – Instalações PV nos EUA, por trimestre e setor 

 

 

Fonte: SEIA: US Solar Market Insight: Year-in-Review 2011 

O quarto trimestre de 2011 teve 776 MW de PV (tecnologia fotovoltaica) 
instalados – um recorde em toda a história, já que o maior valor observado até 
então havia sido de 473 MW. O crescimento ocorreu em todos os segmentos, e 
em 18 dos 23 estados verificados. 

Nem tudo foi positivo: o relatório não deixa de mencionar que, no que concerne 
às instalações, o programa de financiamento do governo expirou – o que trouxe 
complicações a muitos dos novos projetos. Quanto à fabricação, apesar do 
crescimento da capacidade de módulos PV ter aumentado em 17%, a demanda 
cresceu muito pouco, principalmente devido à situação na Europa: mudanças na 
regulação da Itália e baixo ritmo de crescimento da demanda na Alemanha. No 
ano de 2011 houve também uma drástica queda nos preços: mais de 50% desde 
o segundo trimestre, só vindo a se estabilizar nas últimas semanas do ano. Isto 
causou sérios danos, especialmente às empresas menos competitivas em custos 
e àquelas em processo de comercialização de novas tecnologias (já vimos ser 
este um estágio em que a atuação do governo e do investidor privado é 
fundamental). 

Ainda assim, ao longo de 2011 foi observado que: 

 As instalações PV tiveram um aumento de 109% em relação a 2010; 
 Oito estados instalaram mais de 50 MW cada, no ano. 
 Houve 28 projetos individuais de mais de 10 MW cada, quando em 2009 

esse número era de apenas 2. 
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 O custo médio do sistema PV caiu 20%. 

Além desses, outros dados positivos são também apresentados para os sistemas 
concentrados (CSP e CPV), no documento. 

A figura reproduzida abaixo apresenta a cronologia dos fatos envolvendo a 
indústria solar no EUA. Nela, temos a ilustração de importantes acontecimentos 
dessa indústria no último ano. 

Figura 2 – O ano do solar nos Estados Unidos 

 

Fonte: SEIA: US Solar Market Insight: Year-in-Review 2011 
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Após os reveses do programa de financiamento americano, uma importante 
questão surgiu: o apoio à indústria solar foi bem-sucedido? Seria importante 
descobrir o alcance do dano. Não é preciso lembrar o cenário político em que o 
caso Solyndra ocorreu, levantando grande oposição do Partido Republicano a 
esse programa governamental. Outra questão importante a considerar era a de 
haver ou não um papel para a indústria solar no país. 

Os dados do crescimento dessa indústria, até o momento, indicam que sim: o 
impressionante crescimento recente, o boom no número de instalações e a 
maior geração de empregos no setor fizeram com que a indústria de energia 
solar se mostrasse capaz de contribuir com as expectativas do crescimento na 
demanda de energia. Além disso, os EUA são o lar de um conjunto de inovações 
que garantiram uma queda no custo dessa energia que pode se sustentar por 
muito tempo. 

Conforme a indústria amadurece, a avaliação do estudo é a de que será possível 
separar as companhias sustentáveis e de sucesso daquelas que se mostram 
ineficazes ao final. O relatório ainda lembra que a indústria solar não é uma 
indústria localizada, mas global. Portanto, está sujeita às mesmas forças 
econômicas observadas em outros setores, mundialmente. 

Observa-se como um ponto de destaque na apresentação desses dados o fato de 
a indústria solar ser parte de um programa de política energética 
governamental, instituindo mecanismos de financiamento, em cooperação com 
agentes de mercado. É fruto de uma decisão, de vontade política, como costuma 
ser o caso de inserções de novas tecnologias na economia. E isso sem perder de 
vista a contextualização econômica ao introduzir as políticas de incentivo 
pertinentes. 

Essa vontade política é o que pode determinar a viabilização de uma nova 
tecnologia, garantindo fôlego e resistência diante dos riscos de generalização de 
ineficácias pontuais nessa indústria, ou de novas tecnologias em geral. Mais que 
isso, criando um ambiente de desenvolvimento que, em alguns anos, pode até 
ser chamado de “vocação” do país para o setor. Na verdade, uma vocação a ser 
desenvolvida. 

Referências: 
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Julho/Agosto, Ano 11, n. 3, 2011. 
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2012 será o ano da energia solar 
fotovoltaica no Brasil? 

Por Clarice Ferraz 

No dia 13 de março, o site bloomberg alardeou o fato de diversos países terem 
atingido a regra de ouro da “grid parity” para a energia fotovoltaica, e o Brasil é 
um deles. Isso significa que, em muitos casos, para o consumidor final já vale a 
pena instalar seus painéis fotovoltaicos, e produzir eletricidade para si próprio, 
em vez de comprar eletricidade de sua distribuidora. A conexão à rede, 
entretanto, continua sendo fundamental para atender as demandas de alta 
potência e cumprir a função de bateria para os sistemas individuais conectados. 

Fig.1: Países que atingiram a “grid parity” para o solar fotovoltaico: 

 

Fonte: Bloomberg 

Sabe-se que a capacidade instalada de solar fotovoltaica no Brasil é irrisória. O 
que existe, na maioria das vezes, é sua utilização para o atendimento de 
sistemas isolados, em particular através do programa federal de universalização 
do acesso à eletricidade, o Luz para Todos. Com a expansão deste último – de 
acordo com o censo de 2010, ainda existem no Brasil 728.000 habitações sem 
acesso à eletricidade – o solar fotovoltaico off-grid tem conhecido um 
importante crescimento. Apesar desse avanço, e do elevado número de 
conexões, em termos de acréscimo de capacidade instalada representa muito 
pouco. Em países onde o solar fotovoltaico conheceu importante 
desenvolvimento, e cuja indústria se desenvolveu, esse se deu com a integração 



Energias renováveis 

Boletim Infopetro Março/Abril 2012 Página 47 
 

da eletricidade produzida de maneira distribuída e interligada às redes de 
distribuição. 

Apesar de o Brasil ter feito um esforço para incluir novas energias renováveis 
em seu processo de diversificação de sua matriz elétrica muito pouco foi feito 
em com relação à produção de eletricidade de origem fotovoltaica. Programas 
como o PROINFA, que surgiu para estimular o desenvolvimento de novas 
energias renováveis, excluíram o solar fotovoltaico, à época considerada muito 
caro, apesar do país possuir enorme potencial fotovoltaico (Fig.2) – o local com 
o pior grau de irradiação é 40% superior ao melhor da Alemanha. Além disso, o 
país possuiu uma das mais importantes reservas mundiais de quartzo (SiO2), do 
qual se obtém o silício, usado na fabricação da maior parte dos painéis 
atualmente. A indústria nacional domina sua transformação mas o destina à 
atividade metalúrgica. 

Fig. 2: Potencial de irradiação do território brasileiro 

 

Viana et al., Solar Energy 85, 2011, 586-495 
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Com tantas vantagens é de se estranhar que a indústria fotovoltaica não tenha 
se desenvolvido no país. Do lado da cadeia de produção o subdesenvolvimento é 
flagrante. O país só possuiu uma empresa capaz de fabricar painéis 
fotovoltaicos. A grande maioria das instalações fotovoltaicas do país é realizada 
com painéis importados. 

Em realidade, não são os aspectos técnicos ou econômicos que freiam. A 
disseminação do solar fotovoltaico conectado à rede no Brasil. A maior barreira 
ao seu desenvolvimento se encontra nas questões institucionais que permeiam 
suas atividades, como já experimentado em diversos outros momentos do setor 
elétrico brasileiro. Como se sabe, um mercado só pode se desenvolver se houver 
investidores interessados em participar de suas atividades. Isso por sua vez, só 
pode ocorrer uma vez que o marco regulatório estiver definido. 

Em 2010, a Aneel realizou a primeira Audiência Pública para tratar da definição 
das regras de conexão de geração distribuída ao sistema elétrico interligado. A 
Agência recebeu 577 contribuições, o que revela que há investidores querendo 
que o mercado seja viabilizado para poderem atuar. Em 2011, foi realizada nova 
Audiência Pública para tratar da integração do fotovoltaico, em particular, do 
sistema de compensação de energia elétrica, no qual a energia ativa gerada pelo 
consumidor “compense” a energia ativa por ele consumida via distribuidora. 
Dessa vez, foram 477 contribuições. Dois anos depois, apesar do grande 
interesse dos atores, e do potencial brasileiro de irradiação e de matéria prima, a 
Resolução Normativa que definirá as “regras do jogo” para a inserção do solar 
fotovoltaico na matriz elétrica do país ainda não foi publicada. Por hora, ainda 
não foi definido o ponto de conexão, o sistema de medição ou como será 
contabilizada a energia ativa que o consumidor, produtor de eletricidade 
fotovoltaica, injetará na rede elétrica da distribuidora. Sem essas definições, e 
sem a definição da repartição desses custos e dividendos, o marco regulatório 
para o solar fotovoltaico segue indefinido. 

Como então explicar a conquista da tão almejada paridade anunciado por 
bloomberg? Infelizmente, as razões não são propriamente atribuídas às 
qualidades do setor elétrico brasileiro. Em realidade, é mais fácil apresentar 
preços competitivos para o suprimento de energia alternativo quando os preços 
da eletricidade fornecida pela rede para o consumidor final são muito elevados. 
Como se sabe, o solar fotovoltaico é produzido on site dispensando custos de 
transporte e distribuição, além dos encargos que incidem sobre todas as 
atividades da indústria elétrica. 

Assim, enquanto aguardamos a definição do marco regulatório para a 
integração da eletricidade de origem fotovoltaica produzida de forma 
descentralizada, o potencial brasileiro em solar fotovoltaico permanece uma 
promessa. Sua competitividade on-grid continuará sendo explicada apenas pelo 
aspecto negativo da eletricidade para o consumidor final no Brasil: seu alto 
preço. 
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Acidentes ambientais, segurança 
operacional e custos da exploração 

offshore 

Por Edmar de Almeida e Helder Consoli 

Ao longo da história da indústria do petróleo, verifica-se a necessidade de que as 
empresas que atuam no setor avancem suas atividades do upstream em direção 
a novas fronteiras de exploração. Neste sentido, observa-se a trajetória da 
indústria que iniciou suas atividades de exploração em terra e, a partir do final 
dos anos 1930, no mar. A escassez do petróleo implica que as empresas 
busquem tal matéria-prima em condições geológicas mais complexas. 

A medida que a indústria evolui sobre estas novas fronteiras de exploração, os 
desafios tecnológicos se modificam e os riscos da atividade aumentam e se 
tornam evidentes, enquanto as demandas tecnológicas não são perfeitamente 
atendidas. Deste modo, é necessário que o ambiente institucional, 
correspondente ao momento da indústria, se adapte a estes novos desafios de 
maneira a permitir que a exploração e produção de petróleo ocorram em níveis 
de segurança adequados, evitando acidentes, danos ao meio ambiente e à 
sociedade. 

O forte crescimento da participação da exploração e produção offshore implica 
na necessidade de avanços tecnológicos e adaptação institucional aos desafios 
intrínsecos desta fronteira tecnológica. Este segmento apresenta um potencial 
de expansão muito importante nos próximos anos, em particular no Brasil, na 
Costa Oeste da África e, em menor medida, no Golfo do México. A necessidade 
de mudanças regulatórias relativas ao setor ficou evidente a partir do acidente 
na plataforma Deepwater Horizon, em abril de 2010. Segundo estimativas, o 
período de 87 dias de vazamento de petróleo derramou o equivalente a 5 
milhões de barris no mar do Golfo. O relatório final da Oil Spill 
Commission aponta que as principais causas do acidente decorreram da 
imprudência da BP, visando a redução de custos nas operações da plataforma, e 
da fragilidade institucional dos órgãos responsáveis pela garantia da segurança 
operacional nos Estados Unidos. 

Este relatório aponta que na busca redução de custos pela operadora, ocorreram 
falhas na adoção de determinados procedimentos no poço que originou o 
vazamento e que desencadeou as explosões. No que se refere à fragilidade 
institucional, foi ressaltada a sobreposição de funções nas instituições 
americanas. Isto foi observado, por exemplo, no papel normativo atribuído 
tanto ao MMS (Minerals Management Service) quanto ao API (American 
Petroleum Institute). Além disso, o relatório aponta uma fragilidade da atuação 
na fiscalização. O pequeno número de agentes de fiscalização em relação ao 
número de plataformas a serem inspecionadas sobrecarrega o trabalho dos 
primeiros, o que implica na ineficácia do serviço. Neste sentido, observa-se a 
falta de recursos financeiros do MMS e, em paralelo, a falta de apoio político 
para o estabelecimento de novas normas e para sua aplicabilidade. 
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Do ponto de vista da empresa diretamente envolvida no acidente (BP), o esforço 
de controle do vazamento, de recuperação da área afetada e das indenizações e 
multas verificadas foi muito considerável. De acordo com a BP, em 2010 foram 
gastos $18,4 bilhões para as questões referentes ao acidente. Este valor mostra-
se muito significativo, tendo em vista que o capex da empresa no mesmo ano 
atingiu $17,7 bilhões. 

Desta maneira, o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos 
alertou a sociedade e governos sobre os riscos existentes na atividade, o enorme 
passivo ambiental e financeiro que um acidente de grandes proporções 
representa não apenas para as empresas diretamente envolvidas, mas ainda 
para o governo. Torna-se evidente ainda que as normas existentes na indústria, 
referentes à segurança operacional nas plataformas e aos procedimentos de 
fiscalização, podem ser melhoradas. 

Com relação às propostas para corrigir os problemas identificados, a Oil Spill 
Commission apresenta duas recomendações. A primeira demanda a formação 
de uma entidade independente, gerida pelas principais empresas do setor, 
visando à adoção de práticas de segurança em comum. A vantagem de tal 
instituição seria a complementaridade em relação às medidas do governo, tendo 
em vista a informação imperfeita verificada entre o último e as empresas do 
setor. 

A segunda proposta aponta para a sofisticação do aparato institucional e 
normativo do país. Isto seria verificado, por exemplo, através do aumento do 
aparato fiscalizatório do governo (neste sentido, a fiscalização seria direcionada 
mais especificamente aos elementos referentes às operações em poços), do 
aumento de impostos incidentes sobre as atividades do upstream e direcionados 
ao financiamento do aparato institucional e dos esforços de contenção de 
eventuais acidentes, de um processo de atualização das normas estabelecidas (o 
que contribuiria para evitar que a natural evolução da indústria, deixe os 
elementos normativos defasados ao longo dos anos). 

Neste aspecto, é importante observar que as medidas propostas apontam para a 
aplicação de normas direcionadas para as atividades que envolvem a perfuração 
e operação de poços, pois foi onde o acidente da BP teve sua origem e por ser o 
elemento mais arriscado da atividade. 

Neste sentido, é importante notar que a perfuração de poços é o elemento que 
apresenta a maior representatividade na composição de custos. De acordo com 
o seguinte gráfico, esta atividade representa, atualmente, em média 35% do 
capital investido num projeto em águas profundas. Na fase de exploração de 
petróleo a perfuração é responsável por até 80% dos custos. 
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Gráfico 1 – Distribuição do Capex de E&P em Águas Profundas 

 

Fonte: Douglas – Westwood 

Portanto, tendo em vista que esta atividade apresenta a maior participação nos 
custos e que, simultaneamente, é o principal foco das possíveis novas normas 
após o acidente, verifica-se que, devido aos fatores técnicos e complexidades de 
E&P, em águas profundas, que são implícitos à aplicação de normas ambientais 
e de segurança, o aumento do rigor das últimas implica no aumento de custos 
no setor. 

É importante observar ainda que, acompanhado de outros fatores institucionais 
como: o aumento de impostos sobre a atividade, o financiamento das 
instituições normativas do governo, a criação de uma entidade independente 
pela própria indústria, a criação de projetos coordenados de respostas a 
acidentes com outras empresas, etc., existe a possibilidade de um aumento 
significativo de custos para o setor. Entretanto, vale ressaltar que estes fatores 
institucionais não atuam sozinhos na determinação dos custos. 

Obviamente, existe uma série de outros fatores que afetam os custos no setor e 
que vêm pressionando os custos nos últimos anos. Dentre tais elementos, 
podem ser destacados: a complexidade técnica exigida pela indústria, os preços 
de commodities, a disposição da indústria de fornecedores em relação às 
demandas das petroleiras, as especificidades de cada campo, a reação do 
mercado de seguros tendo em vista que os parâmetros de avaliação de riscos de 
plataformas atingiram um novo patamar após acidente da BP, o que impacta no 
valor dos prêmios de seguros, etc. 
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Gráfico 2 – Índices de Custos Operacionais e de Equipamentos e de 
Preços 

 

Fonte: EIA 

Deste modo, é possível concluir que o desastre da Deep Water Horizon tem 
como consequência um novo nível de exigência de segurança operacional para a 
indústria da exploração e produção offshore. Para garantir este novo patamar de 
segurança, importantes mudanças no arcabouço institucional serão necessárias. 
Estas mudanças e este maior nível de segurança terão impactos relevantes sobre 
os custos do setor. Desta forma, é importante uma reflexão dos agentes e do 
governo não apenas sobre nível de segurança desejado, mas também sobre as 
implicações referentes aos níveis de custos possíveis de serem absorvidos pela 
indústria e pela sociedade. 
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A China e o futuro das energias limpas 

Por Ronaldo Bicalho e Felipe de Souza 

A China é o maior consumidor de energia e o maior emissor de CO2 do mundo. 
Sua matriz energética é baseada no carvão, que atende a 67 % da sua demanda 
energética e gera 79 % da sua eletricidade. 

De acordo com a Agência Internacional de Energia, o gigante asiático será 
responsável por um terço do aumento da demanda global de energia de hoje até 
2035. 

Se em 2000 a China demandava o correspondente a metade da energia 
consumida pelos Estados Unidos, em 2035 os chineses irão consumir 73% a 
mais do que os americanos; em um quadro no qual além de maiores 
consumidores de energia eles serão também os maiores importadores mundiais 
de petróleo. 

Por outro lado, em 2009 a China ultrapassou o Estados Unidos como o país que 
detém a maior capacidade instalada de energias limpas. Nesse mesmo ano e no 
seguinte a China foi o país que mais investiu nesse tipo de energia (US$ 39,1 
bilhões e US$ 54,4 bilhões de dólares, respectivamente); de tal forma que hoje 
os chineses são os maiores produtores mundiais de turbinas eólicas e painéis 
solares. 

Diante desses números, pode-se afirmar que a China tem um papel decisivo no 
enfrentamento global dos desafios gêmeos, insegurança energética e 
aquecimento global. Esse protagonismo faz com que a política energética 
desenhada e implementada por Pequim se torne uma peça chave na evolução do 
cenário energético/ambiental mundial nas próximas décadas; principalmente 
no que tange à difusão das tecnologias de energia limpa. 

O apoio às energias limpas 

Em Novembro de 2009, a China anunciou o objetivo de reduzir o montante de 
dióxido de carbono emitido para cada unidade do PIB entre 40% e 45% até 
2020; tendo como base de comparação os níveis de 2005. Essa meta implicava 
um grande esforço por parte do governo no incentivo ao desenvolvimento de 
tecnologias limpas. 

No início de 2011, foi apresentado o 12º Plano Quinquenal que estabeleceu 
novas metas. Essas metas apontavam para um aumento da capacidade instalada 
de 150 GW para a eólica, 380 GW para a hidrelétrica e 20 GW para a solar. 

Há duas agências governamentais que atuam na implementação e fiscalização 
dessas metas. A primeira é a National Energy Administration (NEA), que aprova 
o financiamento e construção de todos os grandes projetos de energia, e a 
segunda é o Ministério de Ciência e Tecnologia, que acompanha as diversas 
pesquisas na área de energia limpa realizadas nos centros acadêmicos do país. 
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Por meio dessas duas agências, o governo chinês direciona os investimentos 
para o desenvolvimento do setor. O massivo investimento estatal tem permitido 
que a China avance em um ritmo extremamente vigoroso e difícil de ser 
acompanhado pelo setor privado em outras partes do mundo. 

A capacidade instalada de energias renováveis (excluindo a hidráulica), que 
praticamente não existia na China a alguns anos atrás, vem dobrando desde 
2005; ano em que foi promulgada a lei de Energia Renovável, que trouxe um 
sinal forte e de longo prazo à indústria chinesa. Embora a participação de 
energias renováveis seja pequena, a magnitude e a velocidade do crescimento 
são impressionantes. 

Eólica 

No final de 2004, a capacidade de geração eólica era de 0,76 GW e só havia seis 
fabricantes de turbinas em toda a China. Em 2010 o número de fabricantes 
passou para mais de 70. Três fabricantes chineses, Sinovel, Goldwind e 
Dongfang Eletric passaram a integrar a lista das dez maiores fabricantes 
mundiais de turbinas eólicas; lista esta liderada pela americana General 
Electrics. 

Na província de Gansu, um projeto de parque eólico de 3,8 GW foi construído 
em 2010, e constitui a primeira fase de um projeto de 10 GW. Esse é o primeiro 
de sete mega parques eólicos de 10 GW planejados. Em 2010, a China 
ultrapassou os EUA e tornou-se o país com a maior capacidade eólica instalada 
no mundo com 44,7 GW, detendo 22,4% da capacidade mundial instalada. 

Apesar do avanço, deve-se ressaltar que o desenvolvimento de energia eólica 
esbarra em um sério problema na China relacionado à baixa capacidade de 
transmissão de energia. A transmissão de energia de longa distância é citada 
como um grande problema para o governo chinês; já que os grandes centros de 
demanda encontram-se muito longe dos parques eólicos do norte e nordeste do 
país, onde se encontram os potenciais eólicos mais promissores. 

Solar 

Com grande apoio financeiro do governo chinês a energia solar tem 
apresentando um grande desenvolvimento nos recentes anos. Em 2006, havia 
apenas 2 empresas chinesas entre os 10 maiores produtores no mundo. Em 
2010, o país já tinha 6 empresas entre as 10 maiores, de acordo com Bloomberg 
New Energy Finance. Por trás desse avanço, é necessário destacar a atuação do 
Banco de Desenvolvimento da China que em 2010 concedeu US$ 30 bilhões em 
empréstimo aos 5 maiores produtores da indústria solar no país. Isso tem 
permitido uma rápida instalação de capacidade fotovoltaica no país, além de 
uma crescente participação no mercado internacional. 

Hoje as empresas chinesas dominam 47% do mercado global. De fato, na 
energia solar, a China toma uma estratégia voltada para o mercado 
internacional, não apenas o doméstico. As importações norte-americanas de 
painéis solares chineses somavam US$ 21,3 milhões em 2005, enquanto no ano 
passado, esse valor chegou a US$ 2,65 bilhões. Tal fato tem levantado a questão 
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sobre o ganho de competitividade da China em relação às empresas ocidentais, 
em especial nos Estados Unidos. Recentemente, o Departamento de Comércio 
dos EUA impôs tarifas a painéis e a componentes solares chineses após suas 
investigações terem concluído a prática de subsídio por parte do governo chinês. 

A medida foi bem aceita por fabricantes de painéis solares nos EUA, que se 
sentiam prejudicados pela concorrência chinesa. Segundo as empresas norte-
americanas, a desvantagem comercial seria responsável pela falência de três 
empresas, inclusive a Solyndra. 

Nuclear 

A energia nuclear também recebe uma grande atenção do governo chinês; em 
função de ser uma das fontes mais livres de emissão de CO2, podendo ser 
construídas mais próximas aos principais centros de demanda onde a 
capacidade eólica é menor. Em 2008 o governo chinês anunciou a meta de 
chegar a 40 GW de geração a partir da energia nuclear em 2020. Todavia essas 
metas foram crescendo, e em 2010, as metas chegavam a 70-80 GW para o ano 
de 2020. Hoje, o país tem 15 usinas nucleares em operação e esse tipo de 
energia corresponde a menos de 2% no total de geração do país. 

Em março de 2011, o acidente nuclear em Fukushima trouxe uma grande 
incerteza com relação ao futuro da energia nuclear no mundo. O governo 
alemão decidiu abandonar a energia nuclear até 2022, seguido pelo governo 
suíço que decidiu abandonar essa fonte de energia até 2034. A estagnação 
econômica de diversas nações industrializadas como os Estados Unidos tem 
diminuído a demanda por energia o que reduz o interesse desses países na 
construção de novas usinas nucleares. 

Entretanto, o programa de energia nuclear chinês não segue essa tendência 
mundial. Embora o governo chinês tenha suspendido a aprovação de novos 
projetos e ordenado um programa de inspeção de segurança em suas usinas, o 
resultado prático dessas ações foi o adiamento por 5 anos das metas 
estabelecidas em 2010, determinando um novo cronograma pelo qual a China 
chega aos 35 GW de capacidade instalada de geração nuclear em 2015, 55 GW 
em 2020 e 70 GW em 2025. 

Não é à toa que, segundo dados da Associação Nuclear Mundial, dos atuais 61 
reatores em construção no mundo, 26 sejam na China, que planeja construir 
mais 51. 

Sequestro de carbono 

Apesar do rápido avanço no desenvolvimento de energias limpas, muitos 
analistas prevêem que a China continuará sendo dependente do carvão no 
médio e longo prazos. Ao contrário de muitos países desenvolvidos nos quais a 
demanda por energia já está estabilizada, a China ainda precisa de uma fonte de 
energia de alta disponibilidade e de custo relativamente baixo para continuar 
seu processo de crescimento econômico liderado pela indústria. Portanto, o 
carvão continuará sendo uma prioridade para os chineses. O país possui a 
terceira maior reserva de carvão do mundo e toda semana, uma nova usina de 
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geração térmica a carvão passa a funcionar em algum lugar da China, o que leva 
ao aumento da poluição do ar, problemas de saúde para a população e 
degradação do meio-ambiente, ocasionando um custo equivalente a 11% do PIB 
chinês. 

Dada a participação na China no nível crescente de emissões de CO2, e ainda a 
consciência de que o país será dependente do carvão pelas próximas décadas, 
não é nenhuma surpresa que o investimento no sequestro de carbono 
apresentou uma grande expansão nos últimos anos. Um exemplo disso é a 
situação da empresa chinesa Huaneng que gera 160 GW por ano. Para atender 
as metas definidas pelas autoridades chinesas, a empresa planeja instalar 
parques eólicos capazes de gerar 10 GW por ano. 

Até 2025, a Huaneng pretende adicionar 50 GW em capacidade hidráulica e 10 
GW em energia nuclear. Apesar disso, a empresa continuará também a 
aumentar a geração térmica a carvão, mas buscando inovação. A partir de 
recursos próprios e também com o forte apoio do NEA e do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, a empresa investe na tecnologia de sequestro de carbono. 
Em 2011, a empresa estava finalizando a planta GreenGen, que em breve deverá 
ser a planta de maior ciclo combinado de gaseificação no mundo. Além disso, a 
empresa também planeja desenvolver em larga escala a tecnologia de sequestro 
de carbono para atender uma planta próxima a Xangai (600 MW), o que tornará 
possível a captura entre 2 e 4 milhões de toneladas de CO2 por ano. 

Estes projetos serão suficientes para testar e validar a eficiência dessa 
tecnologia. Já há empresas ocidentais atuando juntamente com empresas 
chinesas para desenvolver projetos de sequestro de carbono, incluindo GE, 
Duke Energy Inc., Powerspan, e outros. Essas parcerias serão fundamentais 
para o avanço da tecnologia e redução dos custos. 

China: a chave para o futuro das energias limpas 

Como afirma Fatih Birol, economista chefe da Agência Internacional de Energia, 
a China é, por um lado, um dos países mais sensíveis à piora do contexto global, 
representada pelo aumento da insegurança energética e ambiental; em função 
da sua economia ser altamente intensiva no uso de energias fósseis. 

Por outro lado, o impacto global de uma aceleração da China em direção às 
tecnologias de energia limpa seria maior do que o de qualquer outro país, 
simplesmente pelo fato da China ser hoje o país mais vigoroso em termos da 
produção dessas tecnologias. 

A rápida expansão das energias limpas na China reduziria os custos dessas 
tecnologias em todo o mundo, mediante a exploração das economias de escala, 
viabilizadas pelo grande mercado interno chinês, e a aceleração do processo de 
aprendizado tecnológico; estimularia as exportações dessas tecnologias, 
aumentando inclusive a capacidade industrial nos países importadores dessas 
tecnologias; e demonstraria às outras economias emergentes a viabilidade 
econômica de um desenvolvimento baseado na energia limpa. 
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Desse modo, o enfrentamento dos dois problemas centrais da política energética 
atual no âmbito global, insegurança energética e aquecimento global, passa 
inexoravelmente pela China. 
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