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O consumo de derivados de petróleo no Brasil está crescendo mais rapidamente do que a extração de petróleo

bruto. Assim, o país perdeu a autossuficiência em petróleo que havia conseguido e voltou a depender da

importação, principalmente de derivados, como a gasolina. Por trás desse déficit está uma lentidão maior do que a

prevista no crescimento da extração de petróleo do pré-sal e na ampliação do parque de refinarias.

Descompasso na exploração do petróleo https://almanaque.abril.com.br/materia/descompasso-na-exploracao-do...

1 de 6 18/11/2013 13:45



A Petrobras trabalha com a meta de recuperar essa autonomia em 2014. A meta parece ousada, mas ela está

ancorada em dois pilares: o governo federal anunciou a retomada dos leilões de blocos exploratórios em terra, para

maio, e no mar, para novembro de 2013 (o que permitirá explorar mais jazidas), e a empresa deverá receber e pôr

em operação seis novas plataformas de extração no decorrer de 2013.

A autonomia ou autossuficiência em petróleo significa empatar os números da quantidade de petróleo bruto que o

país consegue produzir com o da quantidade de todos os derivados que ele consome. Poucos países no mundo

conseguem alcançar esse patamar, que, na prática, quer dizer não depender da importação desse recurso de

nenhum outro país e ficar um pouco mais seguro contra embargos comerciais ou crises internacionais, econômicas

ou políticas. Como empresa estatal, alcançar a autossuficiência é um dos objetivos permanentes da Petrobras. A

autossuficiência brasileira foi conseguida pela primeira vez em 2006, antes do anúncio da descoberta das

gigantescas jazidas de petróleo do pré-sal, cuja exploração começou apenas em 2008.

Como a economia do Brasil está crescendo, aumenta o consumo de derivados como gasolina nos automóveis,

querosene na aviação, nafta na indústria petroquímica e gás de cozinha nas residências. A partir de 2008, a

produção de petróleo bruto voltou a ficar atrás do consumo de derivados. Em 2012, a produção diária de petróleo

bruto chegou a cair 0,8% em relação ao ano anterior. Em seu planejamento, a Petrobras prevê construir refinarias e

espera que o Brasil conquiste a autossuficiência também em derivados de petróleo a partir de 2020.

As reservas conhecidas do pré-sal já somam 31 bilhões de barris, e estima-se que possa haver mais 87 bilhões

ainda não descobertos. O governo trabalha com uma estimativa de 50 bilhões de barris. Apesar desse imenso

potencial, a extração de petróleo do pré-sal ainda é de apenas 200 mil barris ao dia, só 10% do total da

companhia, pois é demorado montar a complicada estrutura de exploração do pré-sal. A meta da empresa é subir

essa participação para 47% da produção até 2020.

A origem do pré-sal

O petróleo é formado com a decomposição de plantas e animais no subsolo. Sob enorme pressão e calor, por

milhões de anos, esse material torna-se viscoso e encharca rochas porosas, nas quais fica retido. Vem daí o nome

petróleo, junção das palavras pedra + óleo. Trata-se de uma mistura de materiais orgânicos com extensas cadeias

de carbono em sua composição. A separação ou quebra dessas cadeias em outras, menores, dá origem a

diferentes combustíveis e substâncias. Por exemplo, um produto leve, como a gasolina, possui cadeias pequenas

com cinco a 12 átomos de carbono combinados com hidrogênio; já o óleo diesel tem até 70 átomos de carbono. A

Petrobras fabrica mais de 80 produtos de petróleo.

As jazidas do pré-sal começaram a se formar há mais de 100 milhões de anos, quando havia o supercontinente

Gondwana, que se partiu formando os continentes atuais. O petróleo do pré-sal formou-se com a matéria orgânica

presa no subsolo do oceano Atlântico.

Pré-sal é o nome dado a uma camada de rochas porosas que fica abaixo de uma espessa faixa de sal no subsolo

marinho. O petróleo recém-descoberto ocupa uma área de 800 quilômetros de extensão no litoral da Região

Sudeste, do Espírito Santo a Santa Catarina, numa profundidade média de 7 quilômetros em relação ao nível do

mar. A área tem 200 quilômetros de largura e fica a uma distância média de 300 quilômetros do litoral. Seu petróleo

é de alta qualidade e de grande valor de mercado.
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Matriz energética

Além de reiniciar as licitações para novos lotes de petróleo, o governo brasileiro anunciou que vai licitar áreas para

a exploração de gás natural e de xisto, esse último um conjunto de minérios de pedra que pode produzir gás. A

decisão pretende ampliar a oferta de gás para as usinas termelétricas das grandes cidades e ampliar seu uso na

matriz energética. No processo de geração de gás com o xisto, ainda são fabricados fertilizantes para a

agropecuária.

A matriz energética brasileira é o conjunto dos recursos energéticos disponíveis (como água, carvão e petróleo) no

Brasil, mais o que esses recursos podem produzir de cada tipo de energia (eletricidade, combustíveis) e os setores

de consumo (comércio, indústria, agricultura). A matriz brasileira é tida como uma das mais diversificadas e

equilibradas do mundo. A produção de energia no país conta com usinas hidrelétricas, nucleares e termelétricas,

extração de petróleo e gás, refinarias, uso de madeira, usinas de álcool combustível, parques eólicos e a geração

por meio de painéis solares. Atualmente, o Brasil já chega a exportar pás para os gigantescos geradores de

energia dos parques eólicos.

De acordo com o Balanço Energético Nacional do ano passado, 44,2% da energia usada pelos brasileiros em 2011

veio de fontes renováveis, como água, ventos e cana-de-açúcar. Os 55,8% restantes vieram de fontes não

renováveis, principalmente petróleo e gás natural. A média mundial de uso de energias renováveis, considerado o

caminho do futuro, é de apenas 13,3%.

Matéria publicada em março/2013

Choque global de preços mudou o setor

O fato histórico conhecido como choque do petróleo,  ocorrido em 1973, devido à Guerra do Yom Kipur, consistiu

no embargo da venda de petróleo a países desenvolvidos, na redução da oferta e na alta abrupta dos preços, e

causou importantes consequências econômicas no mundo, que se estenderam por anos.

Em outubro de 1973, tropas do Egito e da Síria tentaram, sem êxito, retomar militarmente os territórios ocupados

em 1967 por Israel. O conflito foi chamado de Guerra do Yom Kipur. Em represália aos israelenses, a Organização

dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que reúne os maiores exportadores mundiais (em boa parte,

árabes), decidiu utilizar o petróleo como arma política: reduziu a produção e interrompeu a exportação para os

países que apoiaram Israel. Os primeiros atingidos foram os Estados Unidos e a Holanda. Depois, o embargo foi

estendido a outros países.

A Opep cortou a produção em 25%, e a escassez de petróleo atingiu todas as economias. O preço do barril subiu

de 2,90 dólares para 11,65 dólares em três meses. O embargo foi encerrado em março de 1974, mas deixou

graves problemas econômicos para as nações dependentes da matéria-prima. Para o Brasil, o prejuízo foi brutal,

pois o país importava 80% do petróleo que consumia. A economia recuou (encerrando o período do “milagre

brasileiro”, de forte crescimento), e o comércio exterior tornou-se muito deficitário.

A crise levou os países desenvolvidos a explorar petróleo em novas regiões, fora do Oriente Médio. Eles também

ampliaram o uso de gás natural, adotaram estímulos ao uso de energias alternativas e à redução do consumo e
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desenvolveram motores mais econômicos. O Brasil lançou vários programas de diversificação de energia para

substituir o petróleo, dos quais o mais significativo foi o Pró-Álcool, iniciado em 1975 para viabilizar a produção e o

uso do etanol de cana-de-açúcar como combustível. Hoje, quase metade da frota nacional de veículos já é

bicombustível, ou seja, são veículos flex com motores que funcionam com álcool e gasolina, juntos ou

separadamente.

Segundo choque

Em 1979 ocorreu o segundo choque, com o aumento de preços do petróleo provocado pela revolução islâmica no

Irã, que derrubou o governo do xá Reza Pahlevi, aliado estreito dos países ocidentais. A nova república islâmica do

Irã reduziu sua produção, e os principais países exportadores cortaram a extração e a oferta. De 1980 a 1988, a

situação agravou-se com a guerra do Iraque contra o Irã. A diferença em relação ao primeiro choque é que, neste

período, os países consumidores estavam mais bem preparados. As indústrias haviam adotado medidas para

consumir menos, e, com o preço do combustível alto, o mercado passou a priorizar carros menores e mais

econômicos. A partir de 1979, começou a ocorrer uma desaceleração do consumo mundial de petróleo, com taxas

de crescimento menores. Como resultado, os preços passaram a cair em 1980 e continuaram baixos por duas

décadas.

Desde a II Guerra Mundial, o petróleo foi o fator principal na geopolítica do Oriente Médio e de regiões da Ásia.

Nos últimos 40 anos, o petróleo esteve ligado a acontecimentos centrais no cenário internacional, como a tensão

entre os Estados Unidos e o Irã (um dos grandes exportadores mundiais), a política de aproximação dos EUA com

a Arábia Saudita (o maior exportador mundial), a manutenção de uma frota norte-americana no golfo Pérsico, a

ocupação do Iraque pelos Estados Unidos (2003) e mesmo os conflitos diplomáticos da última década entre os

Estados Unidos e a Venezuela.

Definida a distribuição dos royalties

 MUDANÇA NA DIVISÃO DOS ROYALTIES

Uma das razões para o atraso no aumento da produção de petróleo foi o tempo necessário para o debate, no

Congresso, de uma nova lei sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Neste caso, royalty é a parte dos

recursos obtidos com a exploração do petróleo destinada aos governos federal, estaduais e municipais. Durante os

três anos de discussão, o governo não licitou novas áreas de exploração, o que atrasou a encomenda e a

fabricação de equipamentos, navios e plataformas para a produção futura. Pela legislação anterior, os estados e os

municípios produtores recebiam 52,5% do total de royalties (veja a tabela abaixo). Dada a magnitude das reservas

do pré-sal, o Congresso aprovou uma distribuição mais igualitária dos royalties do petróleo extraído no país. A

presidente Dilma Rousseff havia vetado a redistribuição dos royalties das áreas já licitadas e aprovado a nova

distribuição só para o que for licitado a partir de 2013. Mas o Congresso derrubou o veto em março de 2013, o que

implica uma redução na parcela de arrecadação dos estados produtores. O governo enviou uma medida provisória

ao Congresso definindo quetodo o dinheiro dos royalties tem de ser investido na educação.
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Saiu na imprensa

Dependência do petróleo importado deixa região Ásia -Pacífico ameaçada

Previsões apontam que, em 2035, região importará 44 % das necessidades primárias em petróleo, contra

36% registrados em 2010

Da Agência France Presse

A região Ásia-Pacífico está “gravemente ameaçada” pela grande dependência de petróleo importado, afirma o

Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec ) em um relatório.

Em 2035, a região importará 44% das necessidades primárias em petróleo, contra 36% em 2010, segundo as

previsões da Apec. A produção local aumentou “levemente” desde 1990, enquanto o consumo disparou. “Esta

dependência crescente de petróleo importado representa uma grave ameaça para a estabilidade econômica e a

segurança energética da Ásia-Pacífico”, afirma um relatório.

O documento destaca em particular o risco de conflitos políticos no Oriente Médio e na África, assim como a

necessidade de investimento nestes países para aumentar suas produções. A volatilidade dos preços e os riscos

de uma ruptura no fornecimento também podem “ameaçar a estabilidade econômica da Apec”, adverte o texto. O

fórum reúne 21 países que representam metade do comércio e da produção econômica do mundo.

Correio Braziliense on-line, 21/2/2013

Resumo

Pré-sal  É uma camada no subsolo marinho que armazena petróleo abaixo de uma grossa camada de sal, a cerca

de 7 quilômetros abaixo da superfície do mar. A Petrobras identificou grandes depósitos contendo óleo de boa

qualidade e gás, em uma faixa que vai do Espírito Santo a Santa Catarina, a cerca de 300 quilômetros da costa. A

extração começou em 2008.

Potencial  As reservas já conhecidas têm 31 bilhões de barris de petróleo e podem conter até 87 bilhões de barris.

O governo trabalha com uma estimativa de 50 bilhões de barris. O pré-sal contém mais petróleo do que todas as

reservas que o país possuía antes de atingir a autossuficiência entre produção e consumo, em 2006, e poderá

transformar o Brasil em um significativo produtor mundial de petróleo nas próximas décadas.

Autossuficiência em petróleo  É alcançar uma produção da quantidade de petróleo bruto que gere a quantidade

de derivados de petróleo que o país consome. O Brasil alcançou a autossuficiência pela primeira vez em 2006. Nos

últimos anos, perdemos a autossuficiência, pois o consumo cresceu mais rapidamente do que a produção e o

refino.

Matriz energética  É o balanço do conjunto dos recursos energéticos disponiveis no país, quanto é produzido de

cada energia (como eletricidade, combustíveis etc.) e os setores que a consomem. A matriz brasileira é uma das
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mais diversificadas e equilibradas do mundo. Quase metade de toda a energia consumida no país é renovável

(vinda do álcool da cana-de-açúcar, a energia hidrelétrica e a eólica), contra uma média mundial de apenas 13,3%.

Royalties do Petróleo São um percentual cobrado das concessionárias que exploram o petróleo no Brasil. Esses

recursos são divididos entre União, estados e municípios. A nova lei, que faz uma redistribuição mais igualitária,

entrou em vigor neste ano.
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