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O pré-sal e as energias potencialmente renováveis – fatos e opções 

Por Felipe Campos C. Coutinho* em setembro de 2014 

 

A política energética brasileira, o petróleo do pré-sal, as energias potencialmente 

renováveis e a Petrobras estão no centro do debate político da campanha presidencial de 

2014. O ensaio se propõe a contribuir com informações factuais e com a apresentação 

de alternativas de políticas públicas para que a sociedade brasileira possa entender o que 

está em jogo e participar ativamente dele. 

 

O petróleo e o pré-sal 

1. O petróleo é um recurso finito, sua taxa de formação e acúmulo é menor que a taxa 

de consumo desenvolvida, desde sua descoberta e ampliação de usos, até hoje. 

2. O petróleo possui características quantitativas e qualitativas que o tornam 

insubstituível. Não se conhece nenhum outro recurso que proporcione tanta energia 

com a mesma qualidade. Qualidade que se expressa através da elevada densidade 

energética (energia por unidade de massa ou volume) e da diversidade de compostos 

orgânicos que são raros na natureza. 

3. O petróleo está incorporado em todas as necessidades da vida moderna, através da 

energia necessária para as transformações industriais, da energia requerida para o 

transporte das matérias primas e dos produtos, além dos seus compostos orgânicos 

que são insumos para os fertilizantes, fármacos e petroquímicos. 

4. O petróleo é responsável por cerca de 90% dos combustíveis para o transporte, é 

essencial ao comércio e tem papel crítico na agricultura. Existe correlação entre o 

preço do petróleo e o preço dos alimentos, a elevação do primeiro contribui para a 

escalada do segundo. 

5. A importância do petróleo e sua localização desigual provocam inúmeros eventos de 

conflitos de ordem econômica, diplomática e militar entre países e grupos de países 

ao longo da história, especialmente a partir do século passado. 

6. A propriedade das reservas de petróleo e gás natural tem se alterado ao longo das 

últimas décadas, as companhias privadas de capital aberto têm perdido espaço para 
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as companhias controladas pelos estados nacionais. Hoje cerca de 90% das reservas 

provadas estão sob o controle das empresas estatais e 10% são controladas pelas 

companhias privadas. Na década de 1970 a proporção era a inversa. 

7. A taxa de descobertas de novas reservas de petróleo está a declinar. Na década de 

1960 foram descobertos cerca de 56 bilhões de barris de petróleo em média por ano, 

o consumo era de 10 bilhões de barris por ano. Na última década foram descobertos 

ao redor de 15 e consumidos 30 bilhões de barris por ano. 

8. O petróleo pode ser classificado como convencional e não convencional. O petróleo 

convencional se caracteriza pelo relativamente baixo custo de produção em 

comparação com os não convencionais que são encontrados em águas profundas, em 

formações de xisto, em areias betuminosas e em formações geológicas denominadas 

de folhelho (shale, em inglês). Os petróleos de origem não convencional possuem 

maior custo de produção e requerem maiores investimentos financeiros e 

energéticos para serem produzidos. 

9. Para que o petróleo não convencional seja viável econômica e energeticamente é 

necessário que seu preço seja maior do que aquele requerido para a viabilização da 

produção do petróleo convencional. A elevação do preço do petróleo, enquanto pode 

viabilizar a produção das reservas não convencionais, resulta em vetor recessivo 

para a economia global que neste caso dispõe de menor produtividade e de menos 

recursos disponíveis para outros tipos de consumo ou investimento. 

10. A produção de petróleo não convencional pode encontrar limites relativos ao 

financiamento dos vultosos investimentos, na velocidade que seriam necessários, 

para compensar a redução da produção dos campos maduros do petróleo 

convencional. A conservadora Agência Internacional de Energia (AIE) estima que 

seriam necessários 14 trilhões de dólares de novos investimentos até 2035 apenas 

para compensar o declínio da produção dos campos maduros. 

11. A produção do petróleo não convencional pode ser limitada caso a sociedade não 

seja capaz de arcar com crescentes custos da produção do petróleo e de toda a cadeia 

produtiva na qual o petróleo toma parte, na complexa e integrada economia mundial 

atual. Neste caso os custos da produção não seriam devidamente recompensados 

pelos preços de mercado e os novos investimentos seriam extintos ou postergados. 
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12. A descoberta e inicio da produção do pré-sal pela Petrobras constituem fatos 

relevantes que alteram a posição relativa do Brasil no cenário geopolítico e 

energético mundial. A descoberta não altera, porém, o cenário mundial de escassez 

energética, elevação dos custos de produção e redução da disponibilidade de energia 

líquida para a sociedade nas taxas de consumo atuais e ainda menos para atender 

projeções de crescimento econômico. 

 

As energias potencialmente renováveis 

13. Entre as energias potencialmente renováveis se destacam dois grupos que se diferem 

pela aplicação dos produtos, os combustíveis líquidos e a energia elétrica. 

14. Entre os combustíveis líquidos se destacam o etanol e o biodiesel, diferentes 

matérias primas e processo industriais são utilizados para a produção. O etanol se 

utiliza da cana de açúcar ou do milho. Para o biodiesel são utilizadas as oleaginosas 

(soja, algodão, dendê, canola etc.) e o sebo animal. 

15. Para produção de energia elétrica pode-se utilizar diretamente da energia do Sol, 

fotovoltaica, a energia dos ventos, eólica ou queima da biomassa para cogeração 

através de turbinas. 

16. Entre as alternativas com menor maturidade tecnológica temos o etanol celulósico, 

produzido da biomassa da madeira ou da cana de açúcar, o biodiesel de algas e os 

combustíveis derivados da gaseificação da biomassa. Também existem 

desenvolvimentos para obtenção da energia das marés e geotérmica. 

17. O petróleo e as energias potencialmente renováveis contribuem para a produção dos 

combustíveis líquidos e da energia elétrica, a questão dos combustíveis líquidos é 

mais crítica porque para a produção de energia elétrica ainda se dispõe de outros 

recursos finitos que estão relativamente mais disponíveis em comparação com o 

petróleo, notadamente o carvão, o gás natural, o remanescente potencial hidráulico e 

o urânio para produção de energia nuclear. Este ensaio se restringe a questão dos 

combustíveis líquidos. 

18. Os combustíveis líquidos produzidos hoje e que são de origem potencialmente 

renováveis não são produzidos de forma 100% sustentável. A produção do etanol e 

do biodiesel incorpora, em toda a sua cadeia produtiva, a energia do petróleo e do 
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gás natural, além dos insumos de compostos orgânicos, dos fertilizantes e 

defensivos agrícolas de origem fóssil. Toda a economia, inclusive a dos 

biocombustíveis, recebe os insumos fósseis e os incorpora na “memória energética” 

de seus produtos. 

19. Os combustíveis líquidos de origem potencialmente renovável são muito 

importantes e participarão cada vez mais na matriz energética brasileira e mundial. 

Apesar do aumento de sua participação em relação aos derivados fósseis, em termos 

absolutos os combustíveis renováveis não são capazes de substituir o petróleo e seus 

derivados. Seriam necessários vários planetas para que se dispusesse de área 

agricultável suficiente para suprir o consumo atual de alimentos e substituir os 

combustíveis líquidos e outros insumos de origem fóssil. Apesar da importância 

relativa crescente, é importante notar os limites absolutos de sustentabilidade no 

atendimento as demanda alimentares e energéticas para a manutenção da economia 

complexa, concentrada e desigual moldada pelo atual sistema de organização da 

produção e distribuição internacionais. 

20. A transição de uma economia baseada na energia fóssil para a energia renovável 

precisa de cuidadoso planejamento. A primeira se caracteriza pela concentração 

energética que possibilita fenômenos extremos de urbanização, distribuição 

internacional do trabalho, fluxo internacional de mercadorias e pessoas, além da 

financeirização da economia. A segunda requer a maior dispersão da ocupação 

fundiária, a produção local de bens e serviços, a reorganização dos 

empreendimentos produtivos priorizando as comunidades e matérias primas locais, 

além da readequação dos mecanismos de financiamento a partir das prioridades 

locais. O planejamento e a aplicação das políticas de transição podem se reforçar 

mutuamente caso a propriedade social dos meios de produção e de financiamento 

tenham o apoio político requerido. 

 

Opções políticas para o pré-sal e os combustíveis renováveis 

21. As principais decisões políticas dizem respeito: 

a. A propriedade do petróleo do pré-sal. Propriedade da União, propriedade 

concedida a Petrobras, propriedade privatizada 
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b. O modelo de concessão da exploração e/ou da propriedade do pré-sal. 

Monopólio estatal exercido pela Petrobras, cessão direta para a Petrobras, 

contrato de serviços entre a União e operadoras (Petrobras e/ou outros), 

contrato de partilha via leilões de privatização, contratos de concessão via 

leilões de privatização 

c. A taxa da produção do pré-sal que é proporcional a taxa de investimentos 

requeridos 

d. O destino do petróleo do pré-sal e/ou de seus derivados. Mercado interno ou 

externo 

e. A origem do financiamento requerido para o investimento no pré-sal. Do 

fluxo de caixa da Petrobras (relacionado à política de preços dos derivados 

no Brasil), de bancos estatais brasileiros, de bancos de fomento vinculados a 

interesses de corporações de países estrangeiros, de bancos privados 

nacionais ou internacionais 

f. Política industrial para destino dos contratos de aquisição de bens e 

serviços. Priorizar cooperativas de trabalhadores brasileiros, o cartel das 

empreiteiras de capital concentrado de origem nacional, outas empresas 

privadas de menor porte instaladas no Brasil (diferenciando-se ou não a 

origem do seu capital) ou a importação 

g. O destino dos recursos oriundos da produção do petróleo e/ou dos 

derivados do pré-sal. Infraestrutura para a produção dos renováveis, saúde, 

educação, previdência, fundo para administração dos serviços públicos após 

o consumo do pré-sal ou pagamentos dos juros e serviços da dívida pública 

h. As políticas públicas para a produção de energias renováveis. Propriedade e 

controle dos meios de produção e das tecnologias. Modelos agrícolas, 

prioridade aos agricultores familiares, cooperativados ou ao agronegócio. A 

participação da Petrobras neste segmento, integrada da etapa agrícola a 

industrial, desintegrada ou excluída em favor do capital privado nacional e 

internacional 

i. Controle social e transparência. A adoção ou não de mecanismos para 

garantir a transparência e o controle social da Petrobras e das demais 

instituições envolvidas na elaboração e aplicação das políticas públicas 
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22. Todas as decisões políticas são tomadas no contexto atual da economia brasileira. 

Em contradição se apresentam a divida social e a dívida pública. A mobilização 

popular pela ampliação dos direitos a saúde, educação e mobilidade urbana, 

revelados em junho de 2013, derivam da primeira. Enquanto o cartel das 

corporações privadas de comunicação é a voz dos rentistas da dívida pública cujos 

juros e serviço demandam significativos e crescentes recursos públicos. 

23. A política econômica adotada pelo próximo governo condicionará as decisões 

políticas referentes ao pré-sal e aos renováveis. A priorização do atendimento aos 

rentistas da dívida pública, na sua maioria banqueiros nacionais e internacionais, 

pressionará que este seja o destino preferencial da renda petroleira. 

24. A chamada “responsabilidade fiscal” traduzida pela geração de excedentes para 

pagamento preferencial aos rentistas, o câmbio flutuante revelado pelo livre fluxo de 

entrada e saída de capitais especulativos e a “autonomia” do Banco Central que 

significa sua independência em relação à sociedade e ao governo, porém sua 

subordinação ao sistema financeiro, constituem o espectro que ronda a riqueza finita 

do pré-sal e que limita as decisões políticas para o saldo da dívida social brasileira. 

25. A Constituição de 1988 prevê a realização de auditoria para avaliação da legalidade 

da dívida pública, a auditoria cidadã da dívida. A auditoria poderia identificar 

irregularidades na formação da dívida e promover sua renegociação reduzindo de 

maneira significativa os seus serviços. Essa medida permitiria a adoção de políticas 

públicas em relação ao pré-sal e aos renováveis em benefício do conjunto da 

população, em especial daqueles que vivem do seu próprio trabalho em oposição 

àqueles que se servem da apropriação do trabalho alheio, direta ou indiretamente. 

26. A propriedade do petróleo, as decisões sobre a taxa de produção, sobre o destino do 

petróleo e de seus derivados, sobre a administração dos recursos necessários para a 

produção e advindos dela são importantes para que uma nação autônoma ou 

excedentária na produção petrolífera se desenvolva no sentido de sociedades menos 

ou mais justas e igualitárias, menos ou mais democráticas política e 

economicamente. 

 

 
 

* engenheiro de processamento, trabalha no Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES), participou da direção da Associação de 
Engenheiros da Petrobras (AEPET) nos períodos 2004-2005, 2006-2008 e 2009-2011 


