
Petróleo no Brasil



Anos 1950
PETROBRÁS

Importação de petróleo 
• Preços baixos e estáveis
• Investimentos: refino

Refinarias 
próximas do 
consumo de 
derivados

Exceção

Anos 1970-80

Crises do 
petróleo

Iniciativas para redução da importação
• Aumento da extração em território 

nacional

Brasil: petróleo em
•Alto mar
•Águas

•Profundas: 401m – 1500m
•Ultra-profundas: + 1500m

onshore

offshore



Relevo submarino e direito internacional

Relevo submarino

•Plataforma continental: sedimentar; baixa declividade; até 400m profundidade

•Entre 8km e 350km de largura

•Talude continental: sedimentar; alta declividade; até as planícies abissais

Soberania

Exploração de recursos vivos 
ou não

Plataforma 
Continental Jurídica

Até 350 milhas

Exploração de recursos não-vivos
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Anos 1990
Novo Marco Regulatório

•Modelo de Concessão
•Abertura de mercado do petróleo
•Leilões de extração com as “multi”

Anos 2000 Autossuficiência (e Pré-Sal)

Novo Marco Regulatório
•Modelo de Partilha

Anos 2010

Novo Marco Regulatório
•Modelo: elementos 
mistos
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PRÉ-SAL



RESERVAS PROVADAS E ESTIMATIVAS 
COM TUPI, IARA E PARQUE DAS 

BALEIAS

17
1.064

3.350

9.648

14.093 14.093

1953 1970 1985 2000 2008 Futuro

+9,5+9,5

+14,0+14,0Histórico das Reservas Provadas
Milhões de barris de óleo equivalente

Terra

Águas Rasas

Águas Profundas

Águas Ultra-profundas

Pré-Sal
Inclui 

apenas 
Tupi, 
Iara e 
Parque 

das 
Baleias

Inclui 
apenas 
Tupi, 
Iara e 
Parque 

das 
Baleias



PRÉ-SAL: ESTIMATIVA DE 
PRODUÇÃO 

1.815

1.336

219

582

2013 2015 2017 2020

Estimativa de Produção no pré-sal
(Mil barris por dia)

Teste de Longa Duração de Tupi
Navio-plataforma FPSO Cidade de São 

Vicente 

Teste de Longa Duração de Tupi
Navio-plataforma FPSO Cidade de São 

Vicente 

Produção de 
petróleo pré-sal em 

2019: 1,9 milhões 
de barris
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PANORAMA GEOPOLÍTICO



Serão necessárias descobertas de grandes 
volumes de óleo para suprir a demanda.

2008 86
2030 31 (!)

2008 86
2030 106 (!)

Produção de petróleo 
(milhões de 
barris/dia)

Consumo de petróleo 
(milhões de 
barris/dia)

OFERTA MUNDIAL DE PETRÓLEO



Países Consumidores: poucas 
reservas, alta tecnologia, 

grande mercado consumidor, 
grande base industrial e 
estabilidade institucional

XX BrasilBrasil

O conflito de interesses petrolíferosO conflito de interesses petrolíferos
Países Consumidores: poucas 

reservas, alta tecnologia, 
grande mercado consumidor, 

grande base industrial, 
estabilidade institucional e 

empresas aptas à exploração

Países Produtores: reservas, pouca 
tecnologia, reduzida base 

industrial, mercado pequeno  e 
instabilidade institucional

Pressão dos acionistas
•Lucro máximo e imediato

Baixo investimento em 
pesquisa de jazidas

Demanda por novas áreas 
de exploração
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Modelo: Concessão x Partilha



Modelo de concessão – 1997
• Contexto 

• Neoliberalismo

• País – Petrobrás
• Blocos: baixa rentabilidade e 

risco elevado
• Importador de petróleo
• Ausência de recursos

• Preço do petróleo 
• US$19,00 por barril  

Petróleo:

•Propriedade da União 
(subsolo)

•Propriedade da 
concessionária na “boca do 
poço”

União: ganhos com 
royalties, 
impostos...



Modelo de partilha – 2009
• Contexto 

• Ampliação do papel do Estado
• Necessidade de agregar valor à cadeia 

do petróleo e gás

• País 
• Novas reservas
• Perspectiva: auto-suficiência ou 

exportação

• Petrobrás
• Maior capacidade de captação de 

recursos

• Preço do petróleo 
• US$ 65/barril

União: controle do 
processos

•Contratação da Petrobrás

•Novos contratos: oferta 
de petróleo à União

•Petrobrás: controladora 
no Pré-Sal

Contra “doença holandesa”
Uso estratégico do 
petróleo e dos recursos da 
exploração



Novo modelo – 2016
• Contexto 

• Ampliação do papel do Estado
• Necessidade de agregar valor à cadeia 

do petróleo e gás

• País 
• Novas reservas
• Perspectiva: auto-suficiência ou 

exportação

• Petrobrás
• Maior capacidade de captação de 

recursos

• Preço do petróleo 
• 2016: US$ 30/barril
• 2019: US$ 75/barril
• 2020: US$ 30/barril

•Contratação da 
Petrobrás

•Novos contratos: 
partilha ou concessão

•Petrobrás:

•Deixa de ser 
controladora única

•Programa de 
desinvestimento



Combustíveis alternativos da 
agropecuária



PROALCOOL
• Combustível alternativo

– Cana-de-açúcar
• Aumento da produção
• Tecnologia de motores
• Subsídios

1990: extinção do IAA

•Permanência de outros 
subsídios do agronegócio

Cana-de-açúcar 
no Brasil



Potencialidades do Álcool 
combustível (etanol)

• Possibilidade de obtenção de 
álcool desde mandioca
– Reforço à agricultura familiar

• Balanço zero na emissão de 
gases-estufa

• Combustível renovável
• Potencial redução do 

consumo de derivados de 
petróleo
– Gerações:

10: convencional

20: celulose

30: algas

40: engenharia genética



Problemas do Álcool 
combustível (etanol)

• Opção: cana-de-açúcar
– Concentração fundiária
– Oscilação de preços

• Alimentos x Energia
• Demanda externa

– Commodity

– Desmatamento
– Agrotóxicos
– Trabalho

• Desrespeito aos direitos 
trabalhistas

• Baixa qualificação da 
maior parte do trabalho

Safra Entressafra

Tendência mundial inflacionária



Uma observação!



Uma observação!

Fonte: análises financeiras e 
demonstração contábil - 

PETROBRÁS



Biodiesel
• Potencialidades

– Emissões de gases-
estufa

– Diversificação da 
matriz energética

– Potencial mercado 
para agricultura 
familiar

• Problemas
– Opção pela soja
– Mesmos problemas 

vistos para o álcool 
combustível



Biocombustível ou 
Agrocombustível

• Biocombustível
• Ideologia
• Falso apelo pelo 

conservacionista
– Combustíveis renováveis
– Menor emissão de 

poluentes

• Agrocombustível
• Visão crítica
• Entendimento do 

fenômeno como danoso 
pois interno ao sistema 
capitalista
– Monocultura
– Agrotóxicos
– Empregos de baixa 

qualidade
– Insegurança alimentar



Biocombustível ou Agrocombustível
O debate atual em torno dos biocombustíveis, 
como o álcool de cana-de-açúcar e o biodiesel, 
inclui o efeito estufa. Tal efeito garante 
temperaturas adequadas à vida na Terra, mas seu 
aumento indiscriminado é danoso. Com relação a 
esse aumento, os biocombustíveis são 
alternativas preferíveis aos combustíveis fósseis 
porque 

a) são renováveis e sua queima impede o 
aquecimento global.

b) retiram da atmosfera o CO2 gerado em outras 
eras. 

c) abrem o mercado para o álcool, cuja produção 
diminuiu o desmatamento. 

d) são combustíveis de maior octanagem e de 
menores taxas de liberação de carbono. 

e) contribuem para a diminuição da liberação de 
carbono, presente nos combustíveis fósseis. 

Recentemente, a relação entre a expansão 
da produção de agrocombustíveis e a 
produção de alimentos entrou na agenda 
política internacional. Considerando esse 
fato, responda às questões:

a) No Brasil, a produção de 
agrocombustíveis tem forte base na 
cultura da cana-de-açúcar. Aponte o 
principal impacto sócio-econômico 
advindo do crescimento da produção de 
cana-de-açúcar e identifique os principais 
Estados brasileiros em que essa expansão 
vem ocorrendo mais fortemente.

b) A implementação de uma política de 
soberania ou segurança alimentar tem sido 
indicada como alternativa à crise de 
alimentos. Quais os principais objetivos 
das políticas de segurança alimentar?

FUVEST UNICAMP
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