
Petróleo e agrocombustíveis no Brasil 
 

1. Evolução do petróleo no Brasil 
Anos 1950 

 Criação da Petrobrás (1953) 

 Gerenciamento da infraestrutura e fases de base do 
petróleo pelo governo brasileiro 

 Monopólios da Petrobras: pesquisa, extração, 

transporte, refino e importação (estabelecido na 
ditadura militar) 

 Opção: importação de petróleo bruto (barato) com 
produção dos derivados de petróleo (caros) no Brasil 

 Ampliação da capacidade de refino 
 Refinarias: localizadas nas proximidades das áreas 

de consumo de derivados de petróleo; grandes 
metrópoles 

 A refinaria Isaac Sabbá (Reman) em Manaus é a 
única que segue uma lógica geopolítica de 

implantação: fornecimento de combustíveis para o 
projeto (ditadura militar) de ocupação e 

desenvolvimento econômico da Amazônia. 
 

Anos 1970-80 

 Crises do Petróleo exigindo reversão da política de 
importação de petróleo1. 

 Aumenta da pesquisa por jazidas e extração de petróleo no 
território nacional. 

 

OBS.1: Há grandes reservas de petróleo no Brasil, mas se 
trata de petróleo caro para extração.  

Formas de categorização: 
A) Onshore ou continental 

B) Offshore ou oceânico 
B1) Águas rasas: até 400m de lâmina d’água 

B2) Águas profundas: entre 400 e 1500m de lâmina d’água  
B3) Águas ultraprofundas: mais de 1500m de lâmina d’água  
 

O petróleo brasileiro e basicamente oceânico em jazidas em 
lâmina d’água profunda e ultraprofunda.  

 
OBS2: Apesar de algumas jazidas estarem a mais de 250km 

da costa, esse petróleo está sob a jurisdição brasileira 
segundo a Convenção da ONU dos Direitos do Mar. Ela 

categoriza: 
A) Mar Territorial: soberania; 12 milhas náuticas (MN) 

B) Zona Econômica Exclusiva: monitoramento e regulação do 
trânsito de embarcações e aeronaves; autorização ou veto 

para navios militares; regulação da exploração de recursos 
vivos e não-vivos (petróleo); 200 MN desde a costa 

C) Plataforma Continental Jurídica: regulação da exploração 
de recursos não-vivos; pode se estender até 350 MN 

dependendo da extensão da plataforma continental 
geomorfológica. 
 

A área total de jurisdição oceânica do Brasil pode chegar a 
4,5 milhões de km2 (incluindo 900 mil km2 de área ainda 

reivindicada). A região foi apelidada de “Amazônia Azul” 
tendo em vista uma área equivalente da floresta amazônica 

no Brasil e sua importância geopolítica.  
 

Anos 1990 

 Neoliberalismo 
 Nova legislação no setor de petróleo (Marco Regulatório de 

1997) 

 Quebra de todos os monopólios da Petrobras 

 Abertura de capital da Petrobras 

 O Governo Federal continuou com mais de 50% das 
ações com direito a voto e com a prerrogativa de 
indicação do presidente da empresa e da maior 
parte do conselho de acionistas 

 Leilões de áreas de extração de petróleo sob o modelo 
de concessão.  

 
Anos 2000 

 O Brasil atingiu autossuficiência no setor de petróleo: a 
produção tornou-se equivalente ao consumo 

 Descoberta do petróleo Pré-Sal 
 Novo Marco Regulatório do Petróleo (2009-10) com a 

introdução do modelo de partilha 

 
2. Pré-Sal 
Considerado a maior descoberta de petróleo do mundo no 

século XXI com mais de 15 bilhões de barris de petróleo 
comprovados e estimativas de mais de 80 bilhões. Com início 

                                                           
1 O governo poderia tomar providencias para reduzir o consumo de 
petróleo no Brasil, especialmente a revisão do modelo de transporte 
rodoviarista-individualista. Como isso afetaria os interesses do grande 
capital doméstico (empreiteiras e metalurgia de autopeças) e 
estrangeiro (petroleiras e multinacionais de automóveis) o governo 
manteve a política de transporte forte consumidora de petróleo. 

da extração em 2010, hoje o Pré-Sal responde por mais de 
70% do petróleo extraído no Brasil. 

 
A descoberta do Pré-Sal colocou o país em posição 

privilegiada na geopolítica mundial do petróleo. A estimativa 
das grandes petroleiras e da OPEP é de manutenção de leve 

aumento do consumo mundial de petróleo até 2045. As 
atuais jazidas, entretanto, tendem ao esgotamento havendo 

necessidade de novas grandes jazidas como o Pré-Sal. 
 

Além disso, o Brasil torna-se com o Pré-Sal um dos poucos 
países com grandes jazidas, capacidade de exploração e 

consumo interno de petróleo. O Pré-Sal poderia, assim, 
contribuir para a soberania energética do país. Mas isso 

depende dos modelos de exploração estabelecidos. 
 

2.1. Modelo de Concessão (1997) 

 Contexto: 
 Avanço do neoliberalismo 

 Brasil: jazidas pequenas, há muito exploradas, com 
tendência de esgotamento e com custo elevado de 
extração 

 Preço baixo do petróleo no mercado mundial 
 

As condições mais restritivas de extração e o contexto de 
redução do papel do Estado na economia são fatores do 

novo modelo de exploração em governo FHC: Concessão.  

 Estabelecimento de áreas oceânicas postas a leilão 
 Pagamento em dinheiro pelo direito de exploração de 

petróleo 

 Petrobras: apenas mais uma empresa no processo 
precisando ganhar leilões para ter direito de exploração 

 
Os ganhos do governo e da economia brasileira se dariam 

por: aumento da produção de petróleo; pagamento de 
impostos e royalties pelas empresas vencedoras dos leilões2. 

 
2.2. Modelo de Partilha (2009-10) 

 Contexto: 

 Avanço do Estado na economia 
 Brasil: maior descoberta de petróleo do século em um 

cenário mundial de aumento do preço do produto 

 
O novo cenário brasileiro e estrangeiro são fatores da 

mudança do Marco Regulatório: Modelo de Partilha:  

 Áreas postas a leilão: pagamento das empresas com óleo 
extraído para a União 

 Petrobras 
 É a empresa controladora nas áreas leiloadas: participa 

com, no mínimo, 30% do óleo extraído 

 Pode ser contratada pelo governo em algumas áreas que 
não passam por leilão. 

 
Com a nova legislação a União tem maior quantidade de óleo 

e controle sobre o processo de extração e destinação do 
óleo. Vantagens: 

 Aumento de recursos da União para investimento em 
Saúde (25%) e educação (75%) do novo Fundo Social do 

Petróleo 

 Agregação de valor à cadeia produtiva do petróleo 
 Antes da extração: exigência de maior nacionalização da 

produção através da Petrobras com investimentos da 

empresa na construção naval (navios-sonda, 
plataformas) 

 Depois da extração: investimentos na indústria 
petroquímica para produção de mercadorias de maior  

valor agregado 

 Potencialidade de soberania energética, isto é, regulação 
da produção atendendo às necessidades da economia 
brasileira de longo prazo em energia do petróleo 

 Contra “doença holandesa”, desindustrialização via 
aumento das exportações de produtos primários com 

sobrevalorização cambial. 
 

Havia, portanto, um motivo para os marcos regulatórios de 
FHC e de Lula. De diferentes formas as legislações de 

adequavam ao quadro político nacional e estrangeiro, mas 
atendiam a interesses estratégicos do país.  

 
2.3. Novo Marco Regulatório (2016) 

Logo após o impeachment-golpe de Estado foi reformulada a 
legislação de petróleo no Brasil introduzindo: 
2.3.1. Novo modelo de exploração 

                                                           
2 Interessante notar como o governo fez privatização das jazidas de 
petróleo em alterar a constituição. A constituição aponta as riquezas do 
subsolo como de propriedade da União, mas não regula o petróleo 
“extraído”. Assim, o óleo do subsolo continua sendo da União, mas 
apenas a empresa vencedora do leilão pode extrair em determinada 
região tornando-se, na prática, a detentora do óleo do subsolo. 



Com elementos dos modelos de Partilha e Concessão, 
aumenta a participação das petroleiras estrangeiras no 

processo de exploração do Pré-Sal 
 

2.3.2. Desinvestimento da Petrobrás 
Sob argumento de pagamento das dívidas da empresa, o 

governo reduziu os investimentos da Petrobras e iniciou o 
processo de venda do seu patrimônio.  

“Antes da Lubnor, 3 refinarias tiveram seus contratos de 
venda assinados: Rlam (Refinaria Landulpho Alves), na 
Bahia; Reman (Refinaria Isaac Sabbá), no Amazonas; e a SIX 
(Unidade de Industrialização de Xisto), no Paraná. Assim, do 
grupo de refinarias que a Petrobras terá que vender, pelo 
acordo com o Cade, faltam: Refinaria Gabriel Passos 
(Regap), em Minas Gerais; Refinaria Abreu e Lima (Rnest), 
em Pernambuco; Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(Repar), no Paraná; Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no 
Rio Grande do Sul” (Poder360) 
A venda de refinarias não aumenta a capacidade de 

produção de derivados. Haveria necessidade da construção 
de novas refinarias que o setor privado não tem interesse e 

seria o oposto da ideia de “desinvestimento” dos governos 
Temer e Bolsonaro. Hoje o Brasil é importador de derivados 

de petróleo colocando em risco o abastecimento nacional.  
 

2.3.3. Paridade de Preços de Importação (PPI) 
Em 2016 o governo estabeleceu que os preços dos derivados 

fossem vendidos nas refinarias com base nos preços 
internacionais somados aos custos de importação de 

petróleo.  
O aumento dos preços do petróleo no mercado internacional 

e a desvalorização do Real geraram aumentos de preços dos 
derivados resultando na Greve de Caminhoneiros de 2018 e 

na escalada de preços de 2022. Os preços dos derivados só 
retraíram em meados de 2022 com forte desoneração fiscal, 
ação que onera os cofres públicos restringindo os 

investimentos em outros setores, inclusive em saúde e em 
educação.  

 
2.3.4. Mas quem ganha com isso? 

O processo de desinvestimento, as vendas de ativos da 
empresa e o PPI aumentaram os lucros da Petrobras que, 

desde 1997, tem capital aberto. Os maiores acionistas da 
empresa (sem direito a voto) são grupos estrangeiros, 

inclusive petroleiras.  
Todo o processo descrito acima foi ancorado na ideia de a 

empresa pagar seu endividamento. Mas as dívidas da 
Petrobras eram o resultado dos investimentos na descoberta 

do Pré-Sal e poderiam ser pagas no tempo tendo em vista o 
aumento de preço do petróleo após 2016.  

 
3. Agrocombustíveis 
3.1. Etanol 

Combustível obtido da cana-de-açúcar exigindo: 

 Aumento da produção 

 Tecnologia de motores 
 Subsídios 
Apesar da extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool em 

1990, o álcool combustível continuou contemplado com 
subsídios ligados ao setor agroindustrial.  
 

 Potencialidades do álcool combustível 
 Diversos produtos agrícolas produzem álcool com 

potencial ganho à agricultura familiar com mandioca, 

p.ex. 

 Menor emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
 Combustível renovável 

 Aumento da produção com novas tecnologias (gerações) 
 10: convencional 

 20: processamento de toda a biomassa agrícola 
 30: algas (reduz o uso de áreas continentais e 

substituição de culturas, incluindo alimentares) 

 40: engenharia genética 
 

 Problemas do etanol combustível 

 Opção pela cana-de-açúcar: uma opção política nos anos 
1970 que gerou benefícios para os grandes produtores 

rurais e para os usineiros se desdobrando em outros 
problemas: 

 Aumento da concentração fundiária 

 Definição dos preços pelo mercado externo 
(commodities) 

 Oscilação do preço na safra e entressafra 
 Outros problemas do modelo agroindustrial: 

agrotóxicos; desmatamento. 

 
3.2. Biodiesel 

Diesel alternativo da produção agrícola com destaque para a 
soja. Manifesta as mesmas potencialidades do etanol 

combustível, assim como os mesmos problemas.  

Como destaque, o biodiesel poderia ser produzido de 
mamona em pequenas propriedades familiares, mas até o 

início dos anos 2010 todas as plantas fabris de usinas 
produtores de biodiesel eram para a soja.  

 
3.3. Denominações e ideologia 

Os combustíveis da agricultura são denominados como 
“biocombustíveis”, mas essa expressão se encaixa em 

greenwashing: 
 

“Esse termo inglês pode ser traduzido para o português 
como lavagem verde, maquiagem verde ou pintando de 
verde. A definição de greenwashing é relativamente simples. 
Ele pode ser praticado por empresas e indústrias públicas ou 
privadas, organizações não governamentais (ONGs), 
governos ou políticos. Consiste na estratégia de promover 
discursos, anúncios, ações, documentos, propagandas e 
campanhas publicitárias sobre ser ambientalmente-
ecologicamente correto, green, sustentável, verde e eco-
friendly. 
A intenção primordial do greenwashing é relacionar a 
imagem de quem divulga essas informações à preocupação 
como o meio ambiente, mas, na verdade, medidas reais que 
colaborem com a minimização ou solução dos impactos 
ambientais não são realmente adotadas e, muitas vezes, as 
ações tomadas geram impactos negativos ao meio ambiente. 
O greenwashing é como uma propaganda enganosa – uma 
imagem é passada, porém, a realidade é outra.”  
(ecycle.com.br) 

 
O etanol e o chamado biodiesel geram todos os impactos 

socioambientais inerentes ao modelo agroindustrial. Dessa 
forma, o termo mais adequado para seu denominação é 

“agrocombustível”.  


