
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





Estimativa de produção no pré-sal (2008)
(Mil barris por dia)

2022: 2,292 MMbbl/d 

(milhões de barris diários)
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PANORAMA GEOPOLÍTICO



2008 86

2030 31 (!)

2008 86

2030 106 (!)

Produção de petróleo 
(milhões de barris/dia)

Consumo de petróleo 
(milhões de barris/dia)



X Brasil

O conflito de interesses petrolíferos

Países Consumidores: poucas reservas, 
mercado consumidor, base 

industrial, estabilidade institucional 
e empresas para exploração

Pressão dos acionistas
•Lucro máximo e imediato

Baixo investimento em jazidas

Demanda por novas áreas de 
exploração

Países Produtores: reservas, sem 
tecnologia, mercado pequeno  e 
instabilidade política
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Modelos de exploração 



Modelo de concessão – 1997

Neoliberalismo •Pequena produção
•Esgotamento

•Custo elevado

Petróleo: US$ 19,00

CONTEXTO

Petróleo:
•Subsolo: União
•“Boca do poço”: concessionária

Ganhos:
•União: leilões, royalties e 
impostos
•Economia: aumento de oferta



Modelo de partilha – 2009

Intervenção 
do Estado

Pré-Sal
•Grande produção
•Custo elevado
•Agregação de valor à cadeia produtiva
•Autossuficiência 

Petróleo: US$ 65,00

CONTEXTO

Controle pela União
•Contratação da Petrobras
•Leilões

•Pagamento em óleo
•Petrobras: “controladora”

•Soberania energética
•Contra “Doença Holandesa”
•Formação do Fundo Social do 
Petróleo

•Investimento em educação 
e saúde



Modelo de 2016

CONTEXTO

Controle pela União
•Contratação da Petrobras

•Leilões
•Pagamento em óleo
•Petrobras: “controladora”

ou dinheiro

•Desindustrialização
•PPI



Desindustrialização
•Ausência de investimento estratégico de:

•Longo prazo 
•Transição energética

Hoje: incapacidade de 
abastecimento interno



PPI: Paridade de Preços de Importação
•Internacionais
•Em dólar
•Mais custos de importação

•Brasil: exportador
•Custos no Brasil em reais

X

1997: preços 
internacionais

Segurou os 
preços

Fórmula precisa de preços: 
segredo empresarial

Segurou os 
preços

US$ 30

US$ 70

Segurou os 
preços

2016: preços 
internacionais



Fonte: análises financeiras e 
demonstração contábil -

PETROBRÁS

Preços da gasolina e do 
etanol na bomba de 
combustível

Importações de petróleo pela Petrobras











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)

• Álcool desde mandioca
– Reforço à agricultura familiar

• Emissão de gases-estufa
– Combustível renovável

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

– Problemas do modelo 
agroindustrial

Safra Entressafra

Tendência mundial inflacionária



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


