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RESUMO 

 
 

O presente trabalho apresenta uma síntese da história da indústria do petróleo no 

Brasil, descrita cronologicamente ao longo do texto, bem como uma análise crítica dos 

marcos regulatórios. Para tal, foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura sobre o 

assunto, sendo consultados, em sua maioria, livros publicados entre 1994 e 2012, e a 

legislação deste setor, nas quais estão Constituições Federais, Leis, Decretos, Decretos-Lei, 

Códigos, Portarias e resoluções. 

Inicialmente, narra-se os primeiros acontecimentos os quais datam da época do 

Império, momento no qual não havia uma indústria consolidada de petróleo. A seguir, os fatos 

mais relevantes são apresentados desde a criação da Petrobras, Lei nº 2.004/1953, até a 

consolidação da indústria petrolífera nacional. Mostra-se ainda, a criação do parque do refino 

nacional, a adoção da Petrobras aos padrões da indústria mundial de petróleo (IMP), as 

fronteiras exploratórias que foram superadas em meio a crises internacionais, até o momento 

em que o monopólio estatal foi quebrado pela Lei nº 9.478/1997, que instituiu mudanças 

regulatórias e institucionais. 

Por fim, são descritas e analisadas as leis que compõem o novo marco regulatório, que 

veio com a descoberta da província do pré-sal, uma das mais importantes dos últimos tempos.  

 

Palavras-chaves: Marcos Regulatórios, Indústria Petrolífera, Legislação, Pré-Sal, Brasil. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper presents an overview of the history of the oil industry in Brazil, described 

chronologically throughout the text, as well as a critical analysis of regulatory frameworks. A 

literature review was made in order to meet those objectives. Books published between 1994 

and 2012 and legislation (Federal Constitutions, laws, decrees, law decrees, codes, ordinances 

and resolutions) about this sector were considered in this review.   

Initially, it narrates the first events which date from the time of the Brazilian empire, at 

which time there was no oil industry consolidated. Secondly, the most relevant facts are 

presented since the creation of Petrobras, Law No. 2.004/1953, until the consolidation of the 

national oil industry. It also shows the creation of the national park of refining, the aquirement 

of the world oil industry standards by Petrobras, the exploratory frontiers that were overcome 

in the midst of international crisis, until the moment when the state monopoly was broken by 

Law No. 9.478/1997, establishing institutional and regulatory changes. 

Finally, the laws that make up the new regulatory framework, which were established 

with the discovery of pre-salt province, one of the most important in recent times, are 

described and analyzed. 

 

Keywords: Regulatory Frameworks, Oil Industry, Legislation, Pre-Salt, Brazil. 
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1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Para Pinto Jr & Tolmasquim (2012, p. 239), o desenvolvimento do setor do petróleo 

no Brasil e de sua organização institucional foi um longo e crescente processo. A indústria de 

petróleo brasileira não se inicia a partir da criação da Petrobras em 1953, embora este seja o 

principal marco de consolidação institucional à semelhança do padrão de organização 

industrial estabelecido internacionalmente no final do século XIX. Desde 1953, com a criação 

da Petrobras, as atividades de upstream e downstream no setor petróleo e gás eram executadas 

exclusivamente pela estatal.  

Entretanto, a Lei 9.478/97, conhecida como a Lei do Petróleo, quebrou o monopólio 

exercido por mais de quatro décadas. Essa decisão remonta ao ano de 1995 quando foi 

alterado o art. 177 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 9/95.  Esse foi um 

importante marco para indústria petrolífera brasileira, pois permitiu à União contratar 

empresas estatais ou privadas para execução das atividades petrolíferas. Além disso, a Lei 

9.478/97 criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério das Minas e Energia, responsável pela execução da 

política nacional para o setor energético do petróleo. 

Desde então, a ANP vem realizando, periodicamente, rodadas de licitação para 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, visando celebrar contratos 

em nome da União com os concessionários, outorgando o direito de exercício das atividades 

no setor de petróleo e gás. 

Em 2007, o governo anunciou a existência de reservas gigantescas em uma área de 

fronteira exploratória denominada camada de pré-sal. Tal denominação deve-se ao fato de que 

essas reservas encontram-se armazenadas abaixo de uma espessa camada de sal, 

aproximadamente a seis mil metros de profundidade e a uma distância média de 170 

quilômetros da costa brasileira. Dentro dessas novas descobertas, encontra-se a maior 

província petrolífera da Petrobras localizada na bacia de Santos, denominada Tupi, a qual 

sozinha pode dobrar as reservas brasileiras de hidrocarbonetos, posicionando o Brasil como 

potencial exportador relevante de petróleo. Entretanto, se isso se confirmar, o Brasil pularia 
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da atual 24ª colocação dos países detentores das maiores reservas de petróleo do mundo, para 

8º ou 9º lugar, atingindo uma nova categoria no que tange à exploração e produção de 

hidrocarbonetos 

Em virtude da magnitude dessas novas descobertas o governo retirou da 9ª Rodada de 

Licitação os blocos que se encontravam na área de pré-sal, ou seja, as Bacias do Espírito 

Santo, Campos e Santos. Após a suspensão do processo licitatório dessa área do pré-sal, 

diversos estudos foram realizados para que por meio deles, pudesse ser avaliada a adequação 

do marco regulatório nacional à nova realidade antes que novas decisões fossem tomadas.  

Embora essas novas reservas representem uma enorme riqueza, para que elas se 

tornassem sinônimo de abundância e desenvolvimento para a população, foi necessário que o 

governo analisasse as diversas possibilidades e sugestões de alterações necessárias no marco 

regulatório, para que se pudesse garantir a maior participação possível do Estado nas receitas 

geradas sem desestimular investimentos pelas companhias de petróleo. Assim sendo, no dia 

22 de dezembro de 2010, o então presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, 

sancionou a lei que mudou o modelo de exploração de petróleo do pré-sal de concessão para 

partilha.   

 

1.2 OBJETIVO 

 

Este presente trabalho visa descrever a história da indústria do petróleo no Brasil, 

como ela foi formada, quais as leis que a impactaram, desde o governo imperial até a 

promulgação das leis que regem a exploração no pré-sal. Desse modo, estudar a formação e a 

consolidação desta indústria revela as soluções históricas que ao longo do tempo culminaram 

nas características que o setor apresenta atualmente. 

 

1.3 RELEVÂNCIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Na história da IMP, o Brasil nunca desempenhou um papel de destaque, sendo um 

produtor sem importância e um consumidor aquém de seu real potencial econômico. Contudo, 

este cenário começou a se transformar no final do século XXI, com as descobertas na Bacia 

de Campos, que tornaram o país autossuficiente em 2010, com um consumo doméstico de 2 
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milhões de barris no mesmo ano, o que já era suficiente para realocar o país no mercado 

internacional de petróleo e gás. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. vii).  

Devido a constantes avanços nas áreas de E&P, desenvolvimento, gestão e interação 

com companhias multinacionais de destaque tecnológico, a Petrobras capacitou-se para testar 

um novo modelo geológico, permitindo-a encontrar petróleo sob uma espessa camada de sal. 

Assim, em 2005, era descoberto o campo de Parati no pré-sal e em 2007 era confirmado uma 

descoberta gigantesca, o poço de Tupi, com volume entre 5 e 8 bilhões de barris de óleo leve. 

Outros campos foram encontrados, os quais após analisados chegaram-se a estimar reservas 

superiores a 100 bilhões de barris. Isso levaria o Brasil ao lado dos maiores detentores das 

reservas mundiais, tais como Irã, Iraque, Emirados Árabes, Kuwait, Líbia e Rússia, com poder 

para ofertar grandes volumes de petróleo no mercado. (LIMA, 2011, p. xiii; p. xvi). 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do tema começou quando o autor dessa monografia foi monitor da 

disciplina Estrutura e Organização da Indústria de Petróleo no ano de 2010. O presente 

trabalho trará ao leitor um esclarecimento sobre a legislação acerca do petróleo, não só a do 

passado, como principalmente, a atual, que rege a exploração no pré-sal. 

No que tange as habilidades do engenheiro do petróleo, esse trabalho disponibiliza 

aspectos conceituais dos marcos regulatórios vigentes da legislação brasileira, fornecendo 

entendimento para a tomada de decisão em relação à propriedade do hidrocarboneto, 

remuneração do estado, ao papel das empresas contratadas e do governo e aos riscos/capital 

empregado. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO TEMPORAL E GEOGRÁFICA 

 

A coleta de bibliografia disponível para a elaboração deste presente trabalho teve 

início em meados de maio de 2012, tendo utilizado como fonte física cebos, livrarias e 

especificamente três bibliotecas da Universidade Federal Fluminense, a saber, a Biblioteca da 

Escola de Engenharia e do Instituto de Computação, a Biblioteca Central do Gragoatá e a 

Biblioteca do Instituto de Geociências. 
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1.6 METODOLOGIA 

 

Este trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica, usando principalmente livros 

consagrados sobre o assunto em questão, e na leitura das leis, decretos e resoluções 

relacionadas ao petróleo. Além disso, utilizou-se de teses de mestrado, doutorado e de sites 

governamentais. 

Para que o assunto narrado torna-se o mais claro possível para o leitor, a história da 

indústria do petróleo no Brasil até a descoberta do pré-sal foi dividida em quatro fases. A 

tabela abaixo elucida essa divisão. 
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Tabela 1.1 – Fases da Indústria de Petróleo no Brasil 

Fases Começa com Termina com Características 

Primeira 
Fim do século XIX 

(Império) 

Estabelecimento do Código de Minas em 1934 - Pioneirismo da exploração; 

- Instabilidade e fragilidade institucional. 

Segunda 
Estabelecimento 

do Código de 

Minas em 1934 

Criação da Petrobras em 1953 - primeiras descobertas de petróleo no país; 

- processo de construção institucional e regulatória; 

- desinteresse das grandes empresas estrangeiras em explorar e produzir no 

Brasil; 

- criação da Petrobras, que obteve o direito de exercer o monopólio da União 

sobre o petróleo por meio da lei nº 2.004/1953. 

Terceira 
Criação da 

Petrobras em 1953 

Promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 

9/1995 

- crescente incorporação de reservas provadas; 

- desenvolvimento tecnológico; 

- rompimento das fronteiras exploratórias (principalmente ambiente marinho e 

no exterior); 

- capacitação para atuação internacional; 

- construção de ampla infraestrutura de logística e refino. 

Quarta 
Promulgação da 

Emenda 

Constitucional 

(EC) nº 9/1995 

Até os dias atuais. É provável que com a 

descoberta do pré-sal seja inaugurada uma nova 

fase, pois esta vem trazendo uma mudança 

institucional e regulatória, além de colocar o 

Brasil numa nova posição dentro da IMP.  

- estabelecimento de um regime competitivo; 

- determinação da lei nº 9.487/1997 (fim do monopólio da União, criação da 

ANP, contratação por concessão por meio de licitação e abertura do mercado). 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Pinto Jr & Tolmasquim (2012, p.239-240). 
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1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. O capítulo introdutório e os capítulos 2, 3, 

4 e o capítulo conclusivo.  

O segundo capítulo começa narrando a história do petróleo no Brasil Imperial (a partir 

dos mais antigos registros obtidos na bibliografia do presente trabalho), até a Revolução de 

30. Em seguida, dá prosseguimento ao processo de formação regulatória e institucional que 

culminou na formação da Petrobras.  

No terceiro capítulo, o mais extenso do presente trabalho, é dado historicamente 

continuidade à construção e consolidação da indústria de petróleo, passando pelos governos 

de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, a ditadura militar e a 

nova república, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 9/1995. São também 

apresentadas as mudanças que foram inseridas na indústria de petróleo nacional após a 

publicação da Lei nº 9.478. 

No quarto capítulo, é explicado como funciona atualmente o marco regulatório 

referente à exploração de petróleo e gás natural no Brasil, abordando as leis que caracterizam 

não só o pré-sal, como o pós-sal. No mesmo capítulo também é realizado uma análise SWOT 

referente aos marcos regulatórios vigentes no setor de petróleo e gás. 

O capítulo conclusivo apresenta sugestões sobre o que ainda o país deve fazer a fim de 

a exploração do pré-sal resulte em benefícios para a sociedade brasileira. 

 



 

 

 

 

2. DOS PRIMEIROS PASSOS À PETROBRAS 

 

Este capítulo está divido em duas partes. A primeira parte narra a história do petróleo 

nacional no Império (a partir dos mais antigos registros obtidos na bibliografia do presente 

trabalho), passa pela República até a Revolução de 30. A segunda parte conta como ocorreu o 

processo de formação regulatória e institucional que culminou na formação da Petrobras. Em 

todo o capítulo são mencionados os decretos, leis, projetos de lei e constituições que 

esculpiram essa história, as diretrizes que cada governo tomou sobre a questão do petróleo, 

assim como fatos relevantes sobre a perfuração de poços e descoberta de campos petrolíferos. 

 

2.1 AS PRIMEIRAS TENTATIVAS ATÉ 1930 

 

2.1.1 O PETRÓLEO NO IMPÉRIO 

 

O Brasil nunca mostrou ser um lugar promissor para exploração de petróleo, com um 

número pequeno de infiltrações. A lenha foi o recurso energético dominante, do início do 

século XIX até meados do século XX, momento este em que a indústria de petróleo dava seus 

primeiros passos. Devido à abundância de lenha, ela foi empregada não só em atividades de 

produção, mas também nas residências da população, para cozer alimentos, aquecer a água e o 

ambiente. No século XX ela era destinada às ferrovias à vapor, às indústrias e à principiante 

siderurgia a carvão vegetal. Foi somente no século XX que descobriram fósseis marinhos ao 

longo da Estrada de Ferro Bahia-São Francisco, indicando uma possibilidade de se encontrar 

petróleo na Bahia. (SMITH, 1978 citado por CAMPOS, A., 2007, p. 160; LEITE, 2007, p. 48; 

54). 

Em relação à legislação sobre a exploração do petróleo, até o estabelecimento do 

código de Minas em 1934 o petróleo não era tratado separadamente da regulação relacionada 

à pesquisa e lavra dos recursos minerais. A instabilidade institucional deste período é um 

reflexo do processo de formação e consolidação do Brasil como Estado Nacional. (PINTO JR 

& TOLMASQUIM, 2012, p. 240). 

No período colonial vigorava o sistema regaliano no qual a riqueza do subsolo era de 

domínio da Coroa Real Portuguesa. (CAMPOS, A., 2007, p. 160).  
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Declarada a independência do Brasil em 1822 e com a promulgação da Constituição 

de 1824, entrou em vigência o sistema dominial, que manteve a separação entre os ativos do 

solo e do subsolo e transferiu os recursos minerais da Coroa Portuguesa para o Estado 

Imperial Brasileiro. No Império os direitos de pesquisa e de lavra eram concedidos 

subsequentemente e separadamente. (CAMPOS, A., 2007, p. 160; PINTO JR & 

TOLMASQUIM, 2012, p. 241). 

Uma boa definição sobre o sistema regaliano ou dominial é fornecida por Di Pietro 

(2012, p. 788): 

 

a propriedade do subsolo distingue-se da propriedade do solo para fins de 

exploração; desse modo, as jazidas constituem propriedade da Coroa, que pode 

explorá-las diretamente ou mediante autorização ou concessão a terceiros, que ficam 

obrigados a pagar uma compensação pelo direito de exploração; 

 

Ribeiro (2003, p. 299) afirma que não é unanime entre os autores a distinção entre o 

regime dominial e o regaliano. Esses sistemas se distinguem no que tange ao regime político. 

Enquanto neste a propriedade do subsolo é do monarca, naquele a propriedade é do Estado 

Moderno. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 241). 

No final do século XIX, a história de exploração do petróleo no Brasil começou a ser 

escrita. Em 1858
1
, o marquês de Olinda assinou o Decreto nº 2.266, autorizando José de 

Barros Pimentel a extrair betume às margens do rio Marau com a finalidade de fabricar 

querosene e utilizá-lo em sua fazenda, na Bahia. Em 1859
2
, gotejamentos de óleo foram 

registrados pelo engenheiro inglês Samuel Allport no subúrbio de Salvador (Lobato) no 

período de construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro. Alguns anos mais tarde, o Decreto 

imperial nº 3.352-A promulgado em 30 de novembro de 1864 concedeu a Thomaz Denny 

Sargent, num prazo de noventa anos, o direito de extrair turfa, petróleo e outros minerais nas 

Comarcas de Camaú e Ilheús, província da Bahia. A seu compatriota Eduard Pellew Wilson, 

                                                           
1
 Na metade do século XIX, o carvão mineral começou a se constituir como uma nova energia, sendo utilizado 

em algumas indústrias, iluminação e transportes. Um grande impulsionador desse consumo foi o Barão de 

Mauá, principalmente no período de 1846 a 1854. Seus empreendimentos tais como a construção de navios 

movidos a vapor em Niterói, o sistema de iluminação a gás produzido com carvão mineral para atender parte 

do Rio de Janeiro e a construção da primeira locomotiva a vapor a operar no Brasil, a Baronesa, o 

consolidaram como o primeiro grande consumidor de carvão mineral no Brasil. (Leite, 2007, p. 49-51). Nas 

pautas oficiais de importação do Brasil, o carvão mineral aparece em 1901. (IBGE, 1990, p. 490).  
2
 Coincidentemente Allport relatou a presença de petróleo nos cortes da via férrea no mesmo ano da descoberta 

do Cel. Drake, no poço de Oil Creek. (SOUZA, R., 1997, p. 191). 
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foi concedido no mesmo estado o direito de explorar ao longo do rio Maraú, permissão 

concedida em 30 de junho de 1869, Decreto nº 4.386.  (SMITH, 1978 citado por CAMPOS, 

A., 2007, p. 160; FARIAS, 2003, p. 17; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 241; 

THOMAS, 2001, p. 3; VAITSMAN, 2001, p. 38). Outras concessões também foram 

fornecidas; em 1867, nas bacias costeiras de São Luís e Barreirinhas, Maranhão; em 1872 e 

74 na bacia do Paraná, interior de São Paulo; em 1881 no vale do Paraíba, aonde foram 

encontrados folhelhos betuminosos. (SOUZA, R., 1997, p. 184). 

Em 1876 foi fundada a primeira escola de Minas de Ouro Preto, para que o país não 

mais dependesse de técnicos estrangeiros para analisar o subsolo. Inicialmente, as pesquisas 

eram concentradas nos minerais metálicos, como o ferro e o ouro, e na obtenção de carvão. 

Mais tarde o governo imperial também exigiu que na pesquisa para o carvão fossem também 

estudadas as rochas sedimentares, o que acabaria culminando no descobrimento de petróleo. 

(SOUZA, R., 1997, p. 185). 

 Como exemplificado nos dois parágrafos anteriores, no regime monárquico o governo 

outorgou por meio de decretos um conjunto de concessões a terceiros para exploração dos 

recursos energéticos. Entretanto, a maioria não obteve resultados relevantes. A exploração de 

petróleo estava ligada à exploração de carvão e xisto, os empreendimentos de exploração 

ainda era amadores, havia escasso conhecimento geológico, as poucas sondas possuíam uma 

capacidade de perfuração limitada e ainda existiam limitações financeiras. (VAITSMAN, 

1948 citado por LEITE, 2007, p. 52; PETROBRAS, 2003, p. 71; PINTO JR & 

TOLMASQUIM, 2012, p. 241). 

 

2.1.2 O INÍCIO DO BRASIL REPÚBLICA 

 

Foi somente na república, em 1892, que o fazendeiro Eugênio Ferreira de Camargo 

com a ajuda de técnicos norte-americanos realizou a primeira perfuração do Brasil em Bofete, 

São Paulo, poço que até 1897 atingiu a profundidade de 488 metros. Segundo registros 

oficiais, o poço teria produzido água sulfurosa. Alguns relatos da época dizem que teriam sido 

extraídos dois barris de óleo. (PETROBRAS, 2003, p. 71-72). Leite (2007, p. 52) 

mencionando Smith (1978) assegura que com esse feito, Camargo teria sido o primeiro 

brasileiro a investir dinheiro na procura por petróleo.  
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No Brasil República (1889), a Constituição de 1891 promulgada em fevereiro daquele 

ano trouxe grandes mudanças para a legislação referente à propriedade mineral, 

interrompendo uma busca crescente por concessões de pesquisa e lavra de minérios, 

especialmente por petróleo nas últimas três décadas do Império. Quanto à propriedade do 

subsolo, esta Carta foi baseada no regime norte americano, o sistema de acessão ou fundiário. 

(PETROBRAS, 2003, p. 72; RIBEIRO, 2003, p. 297; VAISTMAN, 2001, p. 41).  

No sistema fundiário ou de acessão, a propriedade da jazida é atribuída ao proprietário 

do solo, isto é, quem fosse o dono do solo consequentemente teria o direito sobre o subsolo. 

Neste regime, cabe ao Estado apenas a fiscalização, baseado em seu poder de polícia. (DI 

PIETRO, 2012, p. 788; DOLINGER citado por RIBEIRO, 2003, p. 297-298). 

Somado a isso, a Constituição de 1891 entregou aos estados da federação as minas e as 

terras devolutas, além de proibir ação direta da esfera federal no setor, exceto para 

regulamentar a indústria. Nesta época os fazendeiros lutavam contra o avanço do domínio 

federal em seus negócios, impedindo a formulação de um código de minas. A falta de 

regulamentação deste novo princípio enfraqueceu a pesquisa mineral
3
, tendo com 

consequência poucos fatos relevantes até 1930. Neste período apenas destacaram-se algumas 

ações de cunho institucional. (CAMPOS, A., 2007, p. 161; PINTO JR & TOLMASQUIM, 

2012, p. 242). 

Em 1903 o geólogo norte americano Israel Charles White foi contratado pelo governo 

para levantar dados geológicos, criando a comissão de Estudos das Minas de Carvão (Missão 

White) em 1904. Alguns anos depois, em 1908, o relatório da Missão foi publicado, 

fornecendo perspectivas quanto ao carvão, porém as referencias eram negativas quanto à 

possibilidade de descobertas comerciais de petróleo
4
 na região sul do país. (CAMPOS, A., 

2007, p. 161; LEITE, 2007, p. 59; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 242). 

                                                           
3
 O Brasil, que naquela época ocupava um lugar entre as nações mais avançadas no mundo no assunto 

mineração, pouco a pouco foi perdendo esse domínio, devido ao desânimo que tomou conta dos pioneiros. 

(VAITSMAN, 2001, p. 43). 
4
 É importante comentar que como não havia produção de petróleo no Brasil, importavam-se todos os derivados 

do petróleo. De acordo com IBGE (1990, p. 488-489; p.496), as importações de querosene tiveram início em 

1901, as de gasolina (automotiva e aviação) em 1907, as de óleo combustível em 1913 e as de óleo diesel em 

1939.  Para Moura (1958), citado por Leite (2007, p.59), o período de surgimento da importação do óleo diesel 

condiz com inauguração das três primeiras locomotivas diesel-elétricas, da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, 

Bahia. É notório também que o consumo de derivados de petróleo entre 1905 e 1915 quadruplicou. (LEITE, 

2007, p.59). O consumo desses derivados incentivou o estabelecimento de uma indústria de petróleo nacional, 

visando diminuir a dependência externa. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 243). 
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Em 1907 foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), vinculado 

ao Ministério da Viação e Obras Públicas, chefiado por Orville Derby, um geólogo americano 

que já fixava residência no país há anos. O órgão visava construir uma base de dados 

geológicos do Brasil, entretanto só lhe era permitido explorar terras federais e de preferência, 

as remotas e de complicado acesso. Além disso, ao mesmo tempo em que o governo assumia 

uma postura de não permitir a atuação das empresas estrangeiras, principalmente das majors 

do petróleo, o sentimento nacionalista crescia devido ao centenário da Independência que se 

aproximava. (CAMPOS, A., 2007, p. 161; LEITE, 2007, p. 54; PETROBRAS, 2003, p. 72). 

Somente com a Primeira Grande Guerra (1914-1918) foi que a sociedade brasileira
5
 

realmente conscientizou-se da necessidade do país possuir suas próprias reservas de petróleo. 

A importação de carvão mineral que provinha do Reino Unido tornou-se rapidamente 

precária. Existia uma enorme preocupação a respeito da escassez do querosene. Igualmente, 

no decorrer da guerra os derivados do petróleo começaram a revelar-se de extrema 

importância como combustível para submarinos, aviões e tanques. Como pronunciou Leite 

(2007, p. 62), “O petróleo se impunha”. Desse modo, a falta de combustível gerada pelo 

conflito, aliada à carência de capital e inabilidade técnica da iniciativa privada nacional, 

tornou a questão referente ao suprimento de energia preocupação nacional e do governo, o 

qual tentou tomar algumas iniciativas mais concretas. (LEITE, 2007, p. 62-63; PETROBRAS, 

2003, p. 73; SOUZA, R., 1997, p. 187). 

Como resultado, em 1918 o SGMB deu largada a uma série de estudos que indicassem 

a provável existência de petróleo em Alagoas, Bahia, Paraná e São Paulo. No ano seguinte foi 

realizada a primeira sondagem do país por um órgão público, em Mallet, Paraná. O poço 

atingiu 84 metros, mas um ano após as operações foi abandonado; em 1920 foram perfurados 

poços em Garça Torta, Alagoas e em Cururupe, Bahia; em 1925 foi feita uma sondagem perto 

de Itaituba, Pará, que indicou a possibilidade de encontrar petróleo. Essa iniciativa do 

Governo estimulou o capital privado nacional a investir em pesquisas, perfurando em 

Alagoas, Mato Grosso e São Paulo. (PETROBRAS, 2003, p. 73-74). 

                                                           
5
 Os militares foram o grupo mais impactado pela falta de combustíveis, uma vez que nas simulações de guerra, 

eram sempre derrotados. Enquanto o adversário detinha suas próprias reservas de petróleo, o Brasil dependia 

que o mesmo fosse importado. Tal contexto fez com que se estabelecesse entre os militares um forte cunho 

nacionalista, aonde foi o berço da idéia “o petróleo é nosso”. (SOUZA, R., 1997, p. 188). 
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Apesar dessa tentativa, o SGMB era mal equipado e as perfurações ineficientes. No 

final da década de 20, não havia sido registrado nenhuma descoberta real das 51 perfurações 

exploratórias realizadas pelo SGMB desde 1919. Entretanto foi coletada uma enorme 

quantidade de dados geológicos que serviriam para investigações futuras e contribuiria para 

formação de uma geração de geólogos. (PETROBRAS, 2003, p. 76; SOUZA, R., 1997, p. 

189). 

No que tange a participação dos estrangeiros na exploração de petróleo, embora no 

início do século XX houvesse um esforço internacional das empresas estrangeiras em 

atividade exploratórias, o Brasil não despertou o interesse das grandes petrolíferas. Isso 

provavelmente ocorreu devido ao não reconhecimento de estruturas geológicas que 

indicassem a existência de grandes reservas em território nacional e por causa do princípio de 

acessão estabelecido na nova Constituição, que implicava em debates entre os proprietários de 

terra e os estados a respeito das atividades de pesquisa e lavra que nunca chegavam a um 

entendimento comum. (LEITE, 2007, p. 69).  

Leite também (2007, p. 64) relata que em 1926 foi publicada uma Emenda 

Constitucional, que proibia aos estrangeiros o direito de propriedade das minas e jazidas 

necessárias à segurança e à defesa nacional, bem como as terras que as mesmas se 

localizassem. Pela primeira vez houve uma ação de cunho nacionalista quanto às atividades 

econômicas.  

No campo político, em toda a década de 20 ocorriam debates em relação ao petróleo 

que poderiam levar a constituição de uma legislação para o setor. O próprio SGMB elaborou 

um projeto de lei especifico sobre petróleo, que foi encaminhado à Câmara dos Deputados em 

1927. Entretanto, nenhum dos projetos era aprovado e a Revolução de 30 interrompeu todo o 

processo. (CAMPOS, A., 2007, p. 161; LEITE, 2007, p. 69). 

Até o presente momento, a busca por petróleo pode ser caracterizada por um tímido 

apoio governamental, com recursos orçamentários bem limitados e falta de incentivos 

legislativos. Os equipamentos eram obsoletos, muito aquém da tecnologia que já exista na 

época
6
. A mão de obra não era capacitada para realizar as sondagens e a iniciativa privada 

                                                           
6
 Em 1900 o americano Antony Lucas achou petróleo no Texas perfurando um poço de 354 metros, através do 

processo rotativo de perfuração, tecnologia que já vinha sendo desenvolvida. A metodologia por percussão do 

tempo do Cel. Drake já era museu e foi com tecnologia ultrapassada que o governo brasileiro tentou resolver o 

problema do petróleo no país. (SOUZA, R., 1997, p. 189; THOMAS, 2001, p.1). 
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nacional era quase que inerte. Sem contar do desinteresse internacional em explorar petróleo 

no país. Todos esses fatores juntos contribuíram para um período com poucos resultados 

relevantes. (MARINHO, 1970, citado por CAMPOS, A., 2007, p. 161; LEITE, 2007, p. 169; 

PETROBRAS, 2003, p. 76). 

 

2.2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL  

 

2.2.1 PRIMEIRO GOVERNO VARGAS 

 

A revolução de trinta foi o marco de uma série de transformações políticas, 

econômicas e sociais no Brasil, principalmente no que tange ao uso dos recursos naturais. O 

novo regime acabou com a descentralização da República Velha, modificou as relações entre 

os estados e o poder federal e ampliou a atuação estatal não só na economia como no campo 

social. Aliado a isso, antes que terminasse o ano de 1931, Vargas anulou a Constituição de 

1981 e determinou que o governo federal pudesse conceder o direito de pesquisa e lavra dos 

recursos naturais em todo o território brasileiro. Consequentemente, os fazendeiros e os 

estados da federação perderam o domínio sobre as jazidas e a mineração. (CAMPOS, A., 

2007, p. 161; PETROBRAS, 2003, p.76). 

No governo provisório (1930-1934), entre diversas diretrizes, foram definidas políticas 

para o uso de recursos hídricos, minerais e florestais. Em 1933, quando Juarez Távora 

assumiu o Ministério da Agricultura, foi formada a Diretoria Geral da Produção Mineral 

(DGPM). Um ano após sua criação, o DGPM transformou-se na Diretoria Nacional da 

Produção Mineral (DNPM), a qual englobou o SGMB e o Serviço de Fomento da Produção 

Mineral (SFPM). Neste processo, foram repassadas à DNPM todas as propriedades minerais, 

autorizações de prospecção e permissões de mineração que estavam sob a competência dos 

Estados, isto é, cabia a partir daí à DNPM comandar as iniciativas de pesquisa de petróleo no 

país. Sob a administração de Távora, instituíram-se em 10 de julho de 1934 o Código de 

Minas (Decreto nº 24.642/1934) e Código das águas (Decreto nº 24.643/1934). (CAMPOS, 

A., 2007, p. 162; LEITE, 2007, p. 72; PETROBRAS, 2003, p. 77). 

O código de águas teve extrema relevância no setor elétrico brasileiro, trazendo uma 

reordenação institucional comandada pelo Governo, com objetivo de regulamentar e controlar 
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atividades das empresas privadas, nacionais e estrangeiras. Já o Código de Minas, uma das 

iniciativas mais importantes do período, buscava trazer ordem para a atividade mineral, 

unificando em apenas um documento os regulamentos para o setor e desse modo, tentar 

impulsionar o crescimento da indústria que vinha enfrentando obstáculos. (PETROBRAS, 

2003, p. 77; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 243-244). 

Alguns pontos do Código de Minas merecem destaque. São eles: 

 

Art. 3º O aproveitamento das jazidas, quer do dominio publico, quer do dominio 

particular, far-se-ha pelo regime de autorização e concessões instituido nesse 

Codigo. 

§ 5º As autorizações de pesquiza e concessões de lavra serão conferidas 

exclusivamente a brasileiros e a emprezas organizadas no Brasil 

Art. 4º A jazida é bem immovel e tida como cousa distincta e não integrante do solo 

em que está encravada. Assim a propriedade da superficie abrangerá a do sub-solo 

na forma do direito comumm, exceptuadas, porem, as substancias mineraes ou 

fosseis uteis á industria.     

Art. 18. A autorização ou direito de pesquizar será concedido a requerimento do 

interessado, por intermédio do Ministério da Agricultura, ouvido o Departamento 

Nacional da Producção Mineral, sàlvo os casos previstos no Titulo VI. 

Art. 31. Só será feita a concessão de lavra si a jazida estiver pesquisada com 

resultado satisfatorio, ouvido a Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Art. 85. Será opportunamente regulada, em lei especial, a nacionalização progressiva 

das minas e jazidas mineraes, julgadas basicas ou essenciaes a defesa economies ou 

militar da Nação. (Decreto nº 24.642/1934). 

 

Uma observação relevante que se pode fazer é sobre o Art. 4º, o qual restaurou o 

sistema dominial, separando mais uma vez a propriedade do solo e do subsolo e garantiu ao 

Estado o direito sobre as riquezas minerais do subsolo. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, 

p. 244). 

Em 1933 Vargas convocou uma Assembleia Constituinte que em 16 de Julho de 1934 

promulgou a Constituição Federal de 1934, corroborando o que já havia sido estabelecido 

pelo Código de Minas no que tange a propriedade do solo e do subsolo.  

 

Art 118. As minas e demais riquezas do sub-sólo, bem como as quedas dagua, 

constituem propriedade distincta da do sólo para o effeito de exploração ou 

aproveitamento industrial. (Constituição Federal de 1934). 

 

Entretanto, esses dois documentos chocaram-se em uma questão. Enquanto o Código 

de Minas permitia fornecer concessões apenas a brasileiros ou a empresas cujos acionistas 

eram somente brasileiros, a Constituição admitia que “empresas organizadas no país” 
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explorassem os minérios, sem restringir a nacionalidade dos acionistas da mesma. Apesar das 

várias contestações a respeito da inconstitucionalidade do Código, o governo manteve sua 

posição. É preciso dizer que até então, o mesmo atuava apenas como um agente regulador do 

setor de petróleo. (PETROBRAS, 2003, p. 77-78; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 

244). 

A despeito dessas inovações no âmbito institucional da mineração, não se obteve 

progresso no que concerne a exploração de petróleo. Entre 1931 e 1934, a iniciativa 

governamental perfurou somente 13 poços. Já entre 1933 e 1936, somente sete pedidos de 

concessão foram registrados pela iniciativa privada, umas vez que o Código de Minas 

subordinou os empreendimentos de terceiros à ação oficial. De qualquer maneira, durante esse 

período a pesquisa de petróleo levantou diversas situações polêmicas, entre as quais duas 

merecem atenção: o caso de Manual Bastos e o de Monteiro Lobato. (CAMPOS, A., 2007, p. 

162; PETROBRAS, 2003, p. 78). 

No ano de 1930, o engenheiro agrônomo Manuel Inácio Bastos, visitou um lugarejo 

chamado Cabritos, em Lobato na Bahia. Lá ele observou que o óleo saia da terra, sendo que 

ele brotava de todo buraco que era cavado. Bastos coletou amostras e as enviou em 1932 para 

o SGMB no Rio de Janeiro. Entretanto, sua descoberta não foi validada pelo Ministério da 

Agricultura, acusando-o de derramar petróleo no poço. Mesmo sob a suspeita de fraude, 

Bastos recorreu a Oscar Cordeiro, presidente da bolsa de Mercadorias da Bahia. Utilizando 

sua influência política, Cordeiro lutou pelo reconhecimento da descoberta em Lobato através 

dos meios de comunicação da Bahia e de telegramas que enviou ao presidente da República 

exigindo atenção do governo. O DNPM, pressionado, chegou a enviar um geólogo, Luciano 

Jacques
7
, que acabou concluindo que não poderia existir petróleo em Lobato. (CAMPOS, A., 

2007, p. 162; SOUZA, R., 1997, p. 192-193). Mas essa história ainda estaria para mudar. 

Outro evento ocorreu em 1932 quando o engenheiro Edson de Carvalho anunciou ao 

presidente Getúlio Vargas e à imprensa ter descoberto uma grande quantidade de petróleo em 

Riacho Doce, Alagoas. O SGMB, na figura de Eusébio de Oliveira, diretor-geral do órgão, 

não acreditou nas informações de Carvalho, desmentido-as e duvidando da integridade das 

mesmas, o que acabou gerando um grande alvoroço na imprensa. Nessa conjuntura, Monteiro 

                                                           
7
 Quando Jacques chegou ao Recôncavo, veio influenciado pelos relatórios do geólogo americano J. C Branner, 

que em 1915 condenou o potencial petrolífero da região. (SOUZA, R., 1997, p. 191) 
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Lobato decidiu unir-se a Edson e juntos formaram no mesmo ano a Companhia Petróleo 

Nacional (CPN), de capital privado. No ano posterior, recomendado por Mark Melamphy, 

Viktor Oppenheim
8
 foi trabalhar na CPN, sendo encarregado por encontrar petróleo em 

Riacho Doce. Após um mês de operações, Oppenheim além de ter escrito um relatório 

afirmando a impossibilidade de se encontrar petróleo no poço da empresa, tornou-o público, 

atitude essa que o fez ser demitido. Logo em seguida foi trabalhar no DNPM no Rio de 

Janeiro. Edson deu prosseguimento às atividades e em 1933 alegou ter tido contato com 

petróleo a 600 metros do porto de mar. (CAMPOS, A., 2007, p. 162; PETROBRAS, 2003, p. 

78). 

Com a descoberta, Monteiro Lobato então escreveu uma carta ao Presidente Vargas, 

acusando o SGMB de sabotagem e desacreditando o DNPM e seus órgãos. Em seguida, criou 

a Companhia Petróleos do Brasil, em São Paulo, a qual não obteve resultados positivos nas 

sondagens em Araquá, município de São Pedro. Devido a isto, o Jornal do Brasil criticou as 

ações não só de Lobato, mas de outros “homens do petróleo”, uma vez que os cidadãos 

poderiam ser trapaceados com a venda de ações dessas companhias e que o governo seria 

responsável por impedir que isso acontecesse
9
. (CAMPOS, A., 2007, p. 162). 

Neste momento o Brasil não refinava petróleo, sendo abastecido dos derivados do 

petróleo por importação, comércio esse controlado pela Standard Oil (Esso), Ango-Mexican 

(Shell), Atlantic e Texas Company (Texaco). Em novembro de 1934 foi então inaugurada a 

única refinaria do país, a Rio-Grandense de Petróleo, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, de 

pequeno tamanho e longe dos grandes centros consumidores. (PETROBRAS, 2003, p. 81). 

Monteiro Lobato chamava a todos de corruptos, viajava todo Brasil para denunciar a 

política oficial e angariar verbas para suas companhias. Chegou a acusar Mark Melamphy e 

Viktor Oppenheim, contratados do DNPM, a vender estudos do subsolo brasileiro às 

companhias estrangeiras. Em meio a tantos conflitos, Vargas criou a Comissão de Inquérito 

do Petróleo, que veio isentar totalmente os acusados em 1937. Apesar dos esforços, a 

descoberta de óleo em Alagoas nunca pode ser confirmada. (CAMPOS, A., 2007, p. 163; 

PETROBRAS, 2003, p. 81).  

                                                           
8
 Viktor Oppenheim era um geólogo de origem letoniana, muito conceituado no Brasil. Após ter sido demitido 

da CPN e ido trabalhar na DNPM, ele negou a existência de petróleo não só na bacia do Paraná, como na bacia 

Recôncavo Baiano, onde Oscar Cordeiro indicava ter achado petróleo. (SOUZA, R., 1997, p. 193). 
9
 Vale lembrar que em meio a todo esse tumulto foi publicada a Constituição de 1934 e o Código de Minas. 
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Retornando a questão sobre existir ou não óleo em Lobato (Bahia), a despeito dos 

relatórios negativos de Branner, Jacques e Oppenheim, vozes contrárias se levantaram 

retrucando os pessimistas. Matias Roxo, Viktor Leinz, Othon Henry e Sílvio Lopes de Abreu, 

defenderam a causa. Mesmo assim, o DNPM parecia estar desinteressado em resolver a 

questão.  (SOUZA, R., 1997, p. 193-194). 

Com a entrada dos militares em cena, toda a agitação política só aumentou. Em janeiro 

de 1936, o general Júlio Caetano Horta Barbosa, diretor de Engenharia do Exército, apontou 

para o general Enrico Dutra, ministro da Guerra, que o DNPM seguia num rumo diferente do 

governo. Enquanto o primeiro defendia não existir petróleo no Brasil, o outro fornecia 

concessões de pesquisa a empresas de petróleo. Os boatos de que o DNPM seria afastado do 

tema petróleo, despertou-o a tomar uma iniciativa. Em setembro de 1937, começaram as 

perfurações em Lobato, que mais tarde resultariam positivamente. (PETROBRAS, 2003, p. 

82-83; SOUZA, R., 1997, p. 195). 

Dois meses após o início das explorações em Lobato, Getúlio Vargas deu o golpe do 

Estado Novo sob a desculpa de realizar reformas profundas, nas quais incluía uma 

reformulação petrolífera. O Estado Novo (1937-1943) foi um regime autoritário e 

centralizador, uma vez que o Congresso Nacional foi fechado pela polícia e os partidos 

políticos extintos. (PETROBRAS, 2003, p. 83; SOUZA, R., 1997, p. 197). 

No dia 10 de novembro de 1937 foi decretada uma nova Constituição. No que diz 

respeito ao setor mineral, a nova Carta manteve o regime dominial e proibiu a atuação das 

empresas estrangeiras na exploração de minas e jazidas. O texto original dizia o seguinte: 

 

Art. 143. As minas e demais riquezas do sub-solo, bem como as quedas d'água 

constituem propriedade distinta da propriedade do solo para o effeito de exploração 

ou aproveitamento industrial. O aproveitamento industrial das minas e das jazidas 

mineraes, das aguas e da energia hydraulica, ainda que de propriedade privada, 

depende de autorização federal.  

 § 1º A autorisação só poderá ser concedida a brasileiros, ou emprezas constituidas 

por accionistas brasileiros, reservada ao proprietario preferencia na exploração, ou 

participação nos lucros. (Constituição Federal de 1937). 

 

Com isso, “o petróleo brasileiro ficava reservado para os brasileiros.” (SOUZA, R., 

1997, p. 198). A intenção de Vargas era deixar as riquezas do subsolo nas mãos brasileiras, 

afastando as empresas petrolíferas internacionais como a Standard Oil e a Shell. O governo 

também deixou de financiar empresas nacionais para exploração de petróleo. Muitas delas não 
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possuíam nem verbas nem capacitação para realizar as tarefas. Essa decisão fez com que 

Monteiro Lobato se afastasse da procura por petróleo, não deixando obviamente de criticar 

severamente o governo, o que acabou levando na sua prisão e exílio. (SOUZA, R., 1997, p. 

198-199). 

Alguns meses depois, no dia 11 de abril de 1938, foi incorporado ao Código de Minas 

um novo título, instituindo o regime legal das jazidas de petróleo e gases naturais, inclusive os 

gases raros. (Decreto-lei nº 366). Para Leite (2007, p. 81), este novo decreto não possuía 

caráter estatizante, mas nacionalista, visando reger a concessão e fiscalização de pesquisa e 

lavra do petróleo, feitas por brasileiros ou sociedades formadas por brasileiros. O Art. 97 

(capítulo único, do Decreto-Lei nº 366/1938) estabeleceu que “As jazidas de petróleo e gases 

naturais acaso existentes no território nacional pertencem aos Estados ou á União, a titulo de 

domínio privado imprescritível (...)”.  

No exterior, a iminente guerra mundial começava a colocar em evidencia a 

dependência do Brasil das empresas estrangeiras para realizar o abastecimento interno de 

combustíveis. Para o general Horta Barbosa, com a eclosão do conflito o país sofreria com 

suspensão do fornecimento de petróleo, o que prejudicaria seriamente a economia do país, 

uma vez que se tinham moderadas reservas de óleo. Provavelmente esta delicada situação 

contribuiu para que o governo brasileiro assinasse em fevereiro de 1938 dois tratados com o 

governo boliviano para desenvolver o potencial petrolífero. Um desses tratados resultou na 

construção da Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, entre Corumbá e Santa Cruz de La Sierra, 

fornecendo uma ligação com o mar para Bolívia. O outro estabelecia uma região comum para 

pesquisa e lavra conjunta entre os dois países. Além disso, após a Bolívia se abastecesse de 

petróleo, todo o excedente do petróleo boliviano seria de domínio brasileiro, sem restrições. 

(CAMPOS, A., 2007, P. 164; LEITE, 2007, p. 81-82; PETROBRAS, 2003, p. 84). 

Logo após essa negociação, no dia 29 de abril de 1938 publicou-se o Decreto-Lei nº 

395 que estabeleceu três pontos importantes. O petróleo refinado foi considerado “a fonte 

principal de energia para a realização do transporte, especialmente aéreo e rodoviário, serviço 

de utilidade pública nacional, indispensável á defesa militar e econômica do país;”. (Decreto-
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Lei nº 395). Desse modo, o Art. 1º (Decreto-Lei nº 395) declarou de “utilidade pública o 

abastecimento nacional
10

 de petróleo”. Já o Art. 3º foi escrito nos seguintes termos: 

 

Art. 3º Fica nacionalizada a industria da refinação do petróleo importado ou de 

produção nacional, mediante a organização das respectivas empresas nas seguintes 

bases: 

I, capital social constituído exclusivamente por brasileiros natos, em ações 

ordinárias, nominativas; 

II, direção e gerência confiadas exclusivamente a brasileiros natos, com participação 

obrigatória de empregados brasileiros, na proporção estabelecida pela legislação do 

país.  

 

A terceira medida, também muito relevante, foi a criação de um novo órgão para o 

setor de petróleo. De acordo com Souza, R., (1997, p. 197), para Vargas, o DNPM não estava 

preparado para deliberar e direcionar a questão do petróleo. O novo órgão não deveria ter as 

amarras do DNPM e possuir verbas específicas.  Desse modo, em 1938 foi  

 

criado o Conselho Nacional do Petróleo, constituído de brasileiros natos, designados 

pelo Presidente da República, representando os Ministérios da Guerra, Marinha, 

Fazenda, Agricultura, Viação e Obras Públicas, Trabalho, Indústria e Comércio, 

assim como as organizações de classe da Indústria e do Comércio. (Art. 4º do 

Decreto-Lei nº 395).  

 

No dia 7 de Julho de 1938, foi estabelecido o Decreto-lei nº 538, organizando o 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP) e definindo suas atribuições. Conforme o Art. 1º o 

CNP era “órgão autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da República, (...) 

composto de um Presidente e de oito (8) Conselheiros, todos designados por decreto”. 

O CNP assumiu o papel
11

 de regular (fixar preços dos derivados, autorizar instalação 

de refino e opinar sobre as permissões de pesquisa e lavra dos hidrocarbonetos) o setor 

petrolífero, formular uma política nacional e realizar trabalhos de pesquisa para a União.  A 

política de fixar preços uniformes dos derivados de petróleo em todo território nacional era 

muito importante, uma vez que os derivados estavam ligados ao desenvolvimento econômico 

e à estratégia de industrialização do país. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 245). 

                                                           
10

 “Entende-se por abastecimento nacional de petróleo a produção, a importação, o transporte, a distribuição e o 

comércio de petróleo bruto e seus derivados, e bem assim a refinação de petróleo importado ou de produção 

nacional, qualquer que seja neste caso a sua fonte de extração.” (parágrafo único, do Decreto-Lei nº 395). 
11

 Para conferir todas as atribuições do CNP, ver artigo 10º, do Decreto-Lei nº 538. 
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A primeira presidência do CNP foi concedida ao nacionalista general Horta Barbosa, 

quando a Segunda Grande Guerra Mundial (II GGM) já havia estourado. Ao assumir, Barbosa 

herdou alguns problemas já conhecidos, como a falta de verbas e de mão de obra capacitada, 

equipamentos obsoletos, a pressão das companhias privadas e a burocracia, uma vez que o 

CNP não deixava de ser uma repartição pública. (LEITE, 2007, p. 82; SOUZA, R., 1997, p. 

197198).  

Já no início de sua gestão, ocorreu um fato marcante na história da exploração de 

petróleo no Brasil. De acordo com PETROBRAS (2003, p. 85) no dia “21 de janeiro de 1939, 

depois de quatro anos de pesquisas e de 17 poços perfurados no Lobato, o petróleo foi 

finalmente descoberto por técnicos do DNPM”. O governo não perdeu tempo e para proteger 

a bacia dos estrangeiros, no dia 8 do mês seguinte promulgou o Decreto-Lei nº 3.701, 

estabelecendo que: 

 

Art. 1º Passa a constituir reserva petrolífera, até nova resolução, a área da região do 

Recôncavo, no Estado da Baía, delimitada por uma circunferência de sessenta 

quilômetros (60 kms.) de ráio, tendo centro no poço número 163, sito em Lobato, 

nos arredores da cidade do Salvador, dentro da qual não se outorgarão autorizações 

de pesquisa, nem concessões de lavra de jazidas de petróleo e gases naturais.  

 

Embora a descoberta em Lobato não tenha sido de grande caráter comercial (o poço 

produzia por dia de 7 a 10 barris de petróleo), era a primeira vez que o país produzia óleo de 

qualidade, abrindo o caminho para a exploração numa região que antes era desprezada. Além 

disso, esse fato foi o pontapé para que outros assuntos ganhassem maior prioridade na pauta 

da política energética do Brasil, tais como a questão do refino, do transporte do petróleo e da 

dificuldade internacional em fornecer derivados devido a II GGM. (PINTO JR & 

TOLMASQUIM, 2012, p. 246; SOUZA, R., 1997, p. 196). 

Em junho, o CNP passou a assumir as funções antes desempenhadas pelo DNPM. O 

petróleo vindo de Lobato ajudou Barbosa na aquisição de verbas do Governo federal, 

conseguindo comprar novas sondas rotativas que perfuravam até 2.500 metros. Para 

complementar as atividades do CNP no Recôncavo Baiano, contrataram-se empresas 

americanas prestadoras de serviço, tais como a DRILLEXCO na execução de poços e a 

United Geophysical na sísmica. Com isso, foi possível de forma modesta, continuar as 
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perfurações em Lobato. (LEITE, 2007, p. 83; PETROBRAS, 2003, p. 86; SOUZA, R., 1997, 

p. 198). 

De acordo com Leite (2007, p. 83), em 1940 a companhia Standard Oil apresentou um 

real interesse em obter autorização de pesquisa e concessão de lavra de petróleo no Brasil. 

Entretanto, a Constituição de 1937 não permitia a liberação dessas autorizações como também 

o novo Código de Minas que havia sido publicado em 29 de janeiro daquele ano. No que diz a 

respeito de estrangeiros explorarem em solo brasileiro, o Decreto-Lei nº 1.985/1940 

determinou que: 

 

Art. 5º O direito de pesquisar substâncias minerais, em terras do domínio público ou 

particular, constitue-se por autorização do Governo da União, ficando obrigado a 

respeitá-lo o proprietário ou possuidor do solo. 

Art. 6º O direito de pesquisar ou lavrar só poderá ser outorgado a brasileiros, 

pessoas naturais ou jurídicas, constituídas estas de sócios ou acionistas brasileiros. 

 

Além disso, a posição do então presidente do CNP era de não permitir a atuação 

dessas companhias na produção de petróleo e derivados no Brasil. Aliada a essa postura, ele 

lutava para que o órgão obtivesse maiores poderes, mais verbas e que fosse instaurado um 

monopólio estatal no refino. No ano de 1939, Barbosa enviou dois projetos à Getúlio Vargas, 

sendo que um deles resultou no Decreto-Lei nº 2.615, noticiado no dia 21 de setembro de 

1940. De acordo com o texto do documento foi criado um ”imposto único federal sobre os 

combustíveis e lubrificantes líquidos minerais, importados e produzidos no país”, (Decreto-

Lei nº 2.615) regulando sua distribuição. O segundo projeto, referente à criação de uma 

refinaria estatal não foi levado adiante, sendo boicotado pelo Conselho Técnico de Economia 

e Finanças, de vertente liberal. (CAMPOS, A., 2007, p. 164-165; PETROBRAS, 2003, p. 86). 

O CNP batalhou para obter uma estrutura operacional eficaz, entretanto a II GGM 

atrapalhou o ritmo das atividades. Com a frota de navios americana reduzida por causa do 

conflito, era quase impossível importar sondas e outros aparelhos dos Estados Unidos. 

Analogamente ao que ocorreu na primeira guerra com o carvão mineral importado, os países 

produtores começaram a diminuir as exportações e o Brasil enfrentou uma questão crítica no 

suprimento de petróleo, já que o mesmo era transportado somente por navios. Houve também 

racionamento de combustíveis, levando quase ao colapso os transportes marítimos, 

rodoviários e ferroviários. Tudo isso evidenciava como era frágil a estrutura energética 
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nacional. O país teve que buscar fontes alternativas, realizando adaptações nos veículos à 

gasolina para utilizar o gasogênio
12

. Em 28 de fevereiro de 1939 publicou-se o Decreto-Lei nº 

1.125, conhecido como Lei do Gasogênio, que entre algumas medidas determinou que: 

 

Art. 5º Todo o proprietário com mais de dez (10) veículos terá de possuir um (1) a 

gasogênio, por grupo de dez.  

 

Dois anos depois, ônibus em São Paulo começaram a operar movidos a gasogênio. 

Aumentou-se também a adição de álcool anidro à gasolina e ano seguinte decretou-se 

racionamento dos derivados de petróleo por parte da população. (CAMPOS, A., 2007, p. 165; 

LEITE, 2007, p. 84-85; PETROBRAS, 2003, p. 87).   

Seguindo as bases nacionalistas da política de petróleo nacional, em 7 de maio de 

1941 o governo publicou o Decreto-Lei nº 3.236, reforçando que “As jazidas de petróleo e 

gases naturais existentes no território nacional pertencem à União, a título de domínio privado 

imprescritivel.” (Art. 1º, do Decreto-lei nº 3.236) e que as “sociedades de petróleo e gases 

naturais” que quisessem obter autorização, deveriam comprovar a “nacionalidade brasileira 

dos sócios ou acionistas.” (Art. 4º, do Decreto-lei nº 3.236). 

Em meio a toda essa crise vale ressaltar a descoberta do primeiro campo comercial do 

Brasil, na bacia do Recôncavo, em 1941. O campo de Candeias possuía aproximadamente 

reservas de 115 milhões de barris. Junto com Candeias, descobriram outros campos, Aratu e 

Itaparica. (SOUZA, R., 1997, p. 199). 

É importante citar que o CNP, na gestão de Horta Barbosa deu entrada na construção 

da refinaria de Mataripe, na Bahia, no decorrer da década de 40 e no início dos anos 50. Ela 

possuía capacidade de 2.500 barris por dia, equivalente a menos de 10% dos derivados que 

eram consumidos no Brasil no período. (LEITE, 2007, p. 83; PINTO JR & TOLMASQUIM, 

2012, p. 246). 

Em agosto de 1942, o Brasil entrou na II GGM, formando uma conexão com os EUA, 

o que contribuiu para intensificar a pressão sobre a legislação brasileira que impedia os trustes 

internacionais de participar das várias fases da produção de petróleo. O departamento 

                                                           
12

 O gasogênio é um aparelho que produz gás combustível a partir da queima da lenha ou carvão. 

(PETROBRAS, 2003, p. 87).  De acordo com o Decreto-lei nº 1.125, como o carvão de lenha era encontrado 

em qualquer ponto do território nacional, constituía um combustível ideal nas condições explicitadas no 

documento.  
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americano chegou a organizar um lobby no Congresso para que fossem alteradas as leis 

protecionistas. Consequentemente, Horta Barbosa, pressionado, deixou a presidência do CNP 

em julho de 1943, postergando o estabelecimento do monopólio estatal no refino. Dois meses 

após a demissão de Barbosa, o CNP foi assumido pelo coronel João Carlos Barreto, que era a 

favor da atuação da iniciativa privada, nacional e estrangeira, postura política completamente 

oposta ao de seu predecessor. (FARIAS, 2003, p. 21; LEITE, 2007, p. 85; PETROBRAS, 

2003, p. 87-88). 

O fim da guerra aproximava-se e com isso intensificavam-se os debates sobre qual 

rumo tomaria a questão sobre o petróleo no país. No final de 1943, no I Congresso Brasileiro 

de Economia, empresários eram a favor da liberação do capital estrangeiro para atuar na 

mineração e sugeriam que o Código de Minas fosse revisto. Em 1944, o CNP já considerava 

alterar as barreiras constitucionais e legais de caráter nacionalista e estatizante. (LEITE, 2007, 

p. 85; PETROBRAS, 2003, p. 88). 

Em 6 de maio de 1945 o Conselho propôs ao governo a entrada do capital 

internacional para o desenvolvimento da pesquisa, lavra, beneficiamento e distribuição de 

petróleo. Alguns meses à frente, teve início uma liberalização do mercado de petróleo com o 

objetivo de desenvolver a indústria. Tratava-se de uma resolução publicada no dia 30 de 

outubro de 1945 para conceder a instalação duas refinarias, cada uma delas com capacidade 

de 10.000 barris por dia. Foram então construídas a Refinaria União, em São Paulo, pelo 

grupo Soares Sampaio, e a Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, pelo grupo Drault 

Ernanny, que entraram em operação somente na entrada dos anos 50
13

. É importantíssimo 

comentar que esta resolução foi promulgada um dia após a deposição de Vargas do poder, 

representando o fim do Estado Novo e do início da redemocratização. (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGASa, [20--?]; FARIAS, 2003, p. 21; LEITE, 2007, p. 85).  

Neste momento é relevante analisar a produção e o consumo de petróleo no país. 

Desde a revolução de trinta até o fim do primeiro governo Vargas, o CNP havia perfurado 55 

poços (pioneiros e exploratórios), aproximadamente 3,7 poços perfurados por ano, totalizando 

74 mil metros de extensão. Dessa forma, a produção continuava irrelevante e o suprimento de 

                                                           
13

 A permissão para construir a refinaria de Manguinhos foi concedida pelo CNP em setembro de 1946. Quase 

um ano depois foi que o Conselho concedeu autorização para construção da refinaria União, em agosto de 

1947. A primeira teria capacidade de 8 mil barris por dia e a segunda de 20 mil barris por dia. (DIAS & 

QUAGLINO, 1993, p. 91). 
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petróleo e derivados era feito por importação. Apesar da crise de 1929 e da II GGM, que 

impuseram algumas restrições, o consumo do país no período apresentou uma taxa média de 

crescimento de 6% ao ano. (LEITE, 2007, p. 85). 

 

2.2.2 O GOVERNO DUTRA 

 

O general Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo povo em dezembro de 1945, promulgou 

em 18 de setembro de 1946 uma nova Constituição Federal. No que tange às atividades de 

exploração das riquezas no subsolo nacional, estabeleceu-se que: 

 

Art. 152.  As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, 

constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial.  

Art. 153.  O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráulica depende 

de autorização ou concessão federal na forma da lei.  

§ 1º  As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou 

a sociedades organizadas no país, assegurada ao proprietário do solo preferência 

para a exploração. Os direitos de preferência do proprietário do solo, quanto às 

minas e jazidas, serão regulados de acôrdo com a natureza delas.  

 

A Constituição de 1946 manteve o regime dominial dando continuidade a última 

Constituição, e não restringiu a nacionalidade dos acionistas de empresas que fossem 

organizadas no país, abrindo as portas para as companhias estrangeiras. Todavia, de acordo 

com Farias (2003, p. 22), a “legislação aprovada pela Constituinte (...) deveria ser 

regulamentada por leis ordinárias que tramitariam pelo Congresso – e aí a coisa toda muda.”.  

No ano seguinte o CNP organizou a Comissão de Anteprojeto da Legislação do 

Petróleo, presidida pelo ex-ministro Odilon Braga, para elaborar uma legislação do petróleo. 

(CAMPOS, A., 2007, p. 165). Suas palavras expressam a meta da Comissão.  

 

(...) esboçar leis que atraíssem capital estrangeiro para a indústria do petróleo, ao 

mesmo tempo em que equilibrando os extremos de monopólio estatal e livre 

utilização por concessão. (SMITH, 1978, p. 68 citado por CAMPOS, A., 2007, p. 

165).  

 

Embora a corrente nacionalista tivesse perdido espaço no governo, ela começou a 

trabalhar para ganhar a opinião pública. Analogamente ao CNP que se preparava para resolver 

o problema do petróleo no Brasil, foi organizada a Campanha de Defesa do Petróleo, a favor 
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do monopólio estatal. O marco inicial desse movimento foi uma conferência de Juarez Távora 

em maio de 1947, realizada no Clube Militar, o qual no final do ano já havia se tornado no 

centro de discussões sobre o rumo da política petrolífera. Foram distribuídas nas escolas, 

faculdades, jornais e associações profissionais 30 mil cópias de uma conferência de Horta 

Barbosa. Manifestações eram organizadas e os debates chegavam à imprensa. O movimento 

teve repercussão nacional e o lema “O petróleo e nosso!” foi criado. Todavia, ignorando o 

movimento nacionalista, em 11 de novembro de 1947 Odilon Braga apresenta à Câmara dos 

Deputados o Estatuto do Petróleo. Em abril de 1948, visando organizar cada vez mais a 

campanha do “O petróleo é nosso!” e movimentar a opinião publica pró-monopólio, criou-se 

o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional (CEDPEN). No final das 

contas, o Estatuto do Petróleo acabou por não ser aprovado pelo Congresso. (FARIAS, 2003, 

p. 22; CAMPOS, A., 2007, p. 166; LEITE, 2007, p. 102; p. 104).  

É importante notar que apesar da movimentação do capital estrangeiro em atuar nas 

fases de produção do petróleo, conseguindo a aprovação de um artigo na Constituição de 1946 

que concedia essa brecha, permanecia o desinteresse das grandes petrolíferas internacionais 

em explorar no Brasil. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 247). 

Em meio a toda a mobilização nacional em prol do monopólio, o CNP descobria uma 

das acumulações mais importantes de petróleo da Bahia. O campo de Dom João (1947), 

localizado no Recôncavo Baiano, possuía reservas de 137 milhões de barris de óleo. 

(SOUZA, R., 1997, p. 200).  

Apesar da derrota do Estatuto do Petróleo, Dutra enviou ao Congresso um plano de 

investimentos no setor de transporte e energia, abrangendo aquisição de recursos para as 

pesquisas de petróleo, a construção imediata de uma refinaria com capacidade de 45 mil barris 

por dia em Cubatão, duplicação da capacidade de Mataripe, compra de aparelhos de 

sondagens e de quinze petroleiros, formando a Frota Nacional de Petroleiros. Em março de 

1949 as medidas foram aprovadas, representando o término dos debates a respeito do Estatuto 

do Petróleo. Nota-se que até então, tudo estava na conta do CNP. (FARIAS, 2003, p. 24; 

LEITE, 2007, p. 104). 
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2.2.3 SEGUNDO GOVERNO VARGAS 

 

Em outubro de 1950, Vargas é eleito com 48% dos votos, sendo então renovada a 

“política econômica voltada para o desenvolvimento, em que a indústria do petróleo era vista 

como estratégica para o desenvolvimento nacional”. (MARTINS, 2006, p. 18). Para Vargas, 

era vital investir no setor energético (principalmente nos segmentos de petróleo e 

eletricidade), pois ajudaria a diminuir a vulnerabilidade da economia brasileira, que dependia 

ainda da venda de café para alocação de divisas estrangeiras, as quais eram necessárias para 

se importar óleo. Junto a isso, o CNP também já se mostrava um órgão com pouca 

flexibilidade, senil e sobrecarregado. Além encontrar e produzir petróleo tinha que gerir 

refinarias, uma frota de petroleiros, controlar preços entre outras tarefas. Pior ainda era que, 

suas descobertas no Recôncavo embora relevantes, não atendiam a demanda brasileira. Era 

necessário transformar o quadro petrolífero nacional por meio da criação de uma empresa do 

petróleo. (CAMPOS, A., 2007, p. 166; SOUZA, R., 1997, p. 201-202). 

As verbas necessárias para sustentar um programa eficaz no refino e pesquisa eram de 

grande dimensão para que a União assumisse, sendo necessária a elaboração de dois projetos 

de lei. Dessa forma, em dezembro de 1951
14

 Vargas apresentou ao Congresso o Projeto de Lei 

n° 1.516 que destinava criar a Petróleo Brasileiro Petrobras S.A (Petrobras), uma sociedade de 

economia mista, em que o Estado asseguraria 51% das ações. O outro projeto tratava do 

Programa do Petróleo Nacional, previsto para o período de 1952-1956, que visava investir em 

torno de 8 bilhões de cruzeiros, sendo 62% para pesquisa e produção, 25% para o refino e o 

13% para transportes e equipamentos. A meta era atender a crescente demanda por óleo, 

projetando que em 1956 a capacidade de refino nacional estivesse acima dos 100 mil barris 

diários, uma vez que se previa um consumo de derivados de petróleo para 200 mil barris 

diários em 1955. (DRAIBE, 1985 citado por CAMPOS, A., 2007, p. 166-167; LEITE, 2007, 

p. 104). 

Até o Projeto de Lei nº 1.516 ser transformado na Lei nº 2.004, ocorreram vários 

debates. De acordo com Lamarão & Moreira (2004), o projeto “Curiosamente, não estabelecia 

o monopólio estatal, uma das principais teses nacionalistas, permitindo, teoricamente, que até 

                                                           
14

 No mesmo ano descobriu-se no Recôncavo o campo de Água Grande, quase um campo gigante, com 326 

milhões de barris de óleo. (SOUZA, R., 1997, p. 200). 
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1/10 das ações da empresa holding ficasse em mãos de estrangeiros.” Também não havia 

menção no que tange à relação Estado-capital privado (nacional e internacional) e se 

mantinham as indefinições provindas do Estado Novo sobre a atuação do CNP. Vargas queria 

que o projeto fosse rapidamente aprovado, todavia, essa proposta do governo foi tachada de 

manobra por várias facções. (CAMPOS, A., 2007, p. 167; FARIAS, 2003, p. 24-25). 

Em reação a tal movimento, surgiram diversas propostas alternativas. Destacam-se a 

de Eusébio de Rocha, do PTB, e do deputado Olavo Bilac, da UDN. O primeiro manteria a 

empresa responsável pela política do petróleo como empresa mista, com recursos da União, 

estados e municípios, estabelecendo o rígido monopólio estatal e proibindo a participação 

estrangeira. Já o segundo, contrariamente ao que se esperavam, uma vez que a UDN era de 

caráter liberal, assumiu um projeto estatizante, aonde todas as atividades relacionadas ao 

petróleo estariam sob o controle de uma única empresa. Nas ruas, o movimento “O petróleo é 

nosso" ganhava força nas vozes da União Nacional dos Estudantes (UNE) e do CEDPEN. 

(FARIAS, 2003, p. 25; LAMARÃO & MOREIRA, 2004; LEITE, 2007, p. 103-104).  

O desinteresse internacional, a fragilidade da iniciativa privada nacional, as questões 

estratégicas dos derivados para os militares e parte da indústria nacional e o apoio da 

população na campanha “O Petróleo é Nosso” só fortaleciam o movimento pró-monopólio 

estatal, o qual optava por uma lógica empresarial, evitando a burocracia do serviço público no 

setor (ALVEAL CONTRERAS, 1994 citado por PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 

247). Conforme Farias (2003, p. 26-27) Getúlio  

 

Exclui do texto tudo o que pudesse insinuar a presença de capital 

estrangeiro no assunto, porém conserva a ideia de uma sociedade de economia 

mista, com participação do capital privado nacional. Aceita, também, não permitir 

mais a existência de refinarias particulares no país. 

 

Assim, após várias e muitas discussões no Congresso nacional e diversas negociações 

na Câmara e no Senado, o Presidente da República Getúlio Vargas sancionou a Lei nº 2.004 

em 3 de outubro de 1953, data do aniversário da Revolução de 30. Dentre diversos pontos, 

estabeleceu-se que: 

 

Art. 1º Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos e 

gases raros, existentes no território nacional;  
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II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  

III - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 

petróleo produzidos no País, e bem assim o transporte, por meio de condutos, de 

petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros de qualquer origem.  

Art. 2º A União exercerá, o monopólio estabelecido no artigo anterior:  

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão de orientação e 

fiscalização;  

II - por meio da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A. e das suas 

subsidiárias, constituídas na forma da presente lei, como órgãos de execução.  

 

Sobre o CNP determinou-se o seguinte: 

 

Art. 3º O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônomo, diretamente subordinado 

ao Presidente da República, tem por finalidade superintender as medidas 

concernentes ao abastecimento nacional de petróleo. 

Art. 4º O Conselho Nacional do Petróleo continuará a reger-se, na sua organização e 

funcionamento, pelas leis em vigor, com as modificações decorrentes da presente 

lei.  

Parágrafo único. O Presidente da República expedirá o novo Regimento do 

Conselho Nacional do Petróleo, tendo em vista o disposto nêste artigo.  

 

 

A lei autorizou a União a constituir uma sociedade por ações, a Petróleo Brasileiro S.A 

(Petrobras). (Art. 5º, da Lei nº 2.004).    De acordo com Art. 6º definiu-se que “A Petróleo 

Brasileiro S. A. terá por objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do 

petróleo proveniente de poço ou de xisto - de seus derivados bem como de quaisquer 

atividades correlatas ou afins”. 

Resolveu-se que conforme o Art. 10 a União “também subscreverá, em todo aumento 

de capital, ações ordinárias que lhe assegurem pelo menos 51 % (cinqüenta e um por cento) 

do capital votante.”. 

Na época da criação da Petrobras, a produção nacional, provinda do recôncavo Baiano 

representava somente 2% do que era processado no país e as refinarias apenas atendiam 5% 

da demanda de derivados. Uma questão também relevante é o retrospecto do CNP no que 

concerne ao trabalho de pesquisa. Entre 1946 e 1955 foram perfurados somente 143 poços 

pioneiros e exploratórios, totalizando 167 metros de extensão, um crescimento de 125, 6% em 

relação ao período de 1930-1945. (LEITE, 2007, p. 107). 

É importante notar que na maioria dos casos internacionais de nacionalização da 

indústria de petróleo, os países já possuíam uma grande quantidade de petróleo e se sentiam 

explorados pelas empresas estrangeiras, que em geral possuíam uma identificação com os 
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antigos países colonizadores. No caso do Brasil, vê-se justamente um panorama 

completamente diferente. Não havia abundância de petróleo e muito menos um agente 

espoliador. A nacionalização justifica-se mais pela construção de uma empresa nacional de 

petróleo que fosse forte, em fazer frente ao capital internacional e por um caráter estratégico 

que petróleo possuía para a industrialização do país. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 

248). 

Outro ponto importante foi a criação de uma empresa de economia mista, 

diferentemente do que estava ocorrendo no Oriente Médio, onde as empresas 100% estatais 

que eram criadas se associavam às grandes companhias petrolíferas, adquirindo capital e 

expertise técnica. No caso brasileiro, a associação de uma empresa controlada pelo Estado 

com o capital privado nacional atenderia melhor os interesses empresariais, pois 

proporcionaria um maior controle e criação da capacitação nacional, uma vez que as empresas 

privadas brasileiras não detinham grandes verbas e tecnologia. (PINTO JR & 

TOLMASQUIM, 2012, p. 248). 

 



 

 

 

 

3. A ESTRUTURAÇÃO DE UMA FORTE INDÚSTRIA NACIONAL 

 

Esse capítulo mostra a construção e consolidação de uma moderna indústria de 

petróleo, com poucos registros de mudanças institucionais e regulatórias. Neste período, 

identifica-se o estabelecimento do Ministério de Minas e Energia (MME), a permissão entre 

1975-1988 para celebrar contratos de risco e a flexibilização do monopólio estatal. 

 

3.1 O ROMPIMENTO DAS FRONTEIRAS EXPLORATÓRIAS E CONSOLIDAÇÃO INDUSTRIAL  

 

3.1.1 1954-1964 

 

A criação da Petrobras representa o início da construção de uma moderna indústria de 

petróleo, cuja história confunde-se com a da estatal petrolífera. Ela foi criada com grande 

escala de produção e integralizada verticalmente, conceito este baseado na organização 

industrial internacional estabelecida no fim do século XIX e início do XX. No momento de 

sua criação, a Petrobras recebeu não só benefícios fiscais como parcelas de impostos a fim de 

financiar suas operações. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 249). De acordo com o 

Art. 9º da Lei nº 2.004, a Petrobras recebeu um capital de quatro bilhões de cruzeiros, 

divididos em vinte milhões de ações ordinárias. Até 1957, o capital seria elevado a um 

mínimo de dez bilhões de cruzeiros (§ 1º, Art. 9ª, da Lei nº 2.004) com os seguintes recursos:  

 

Art. 13. A parte da receita do impôsto único sôbre combustíveis líquidos a que se 

refere o art. 3º da lei nº 1.749
15

, de 28 de novembro de 1.952. 

Art. 14. O produto dos impostos de importação e de consumo incidentes sobre 

veículos, automóveis e do imposto sobre a remessa de valores para o exterior, 

correspondente à importação dêsses veículos, suas peças e acessórios, se destina à 

subscrição pela União de ações e obrigações da Sociedade.  

Art. 15. Os proprietários e veículos automóveis, terrestres, aquáticos e aéreos, 

contribuirão anualmente, até o exercício de 1957 (...). 

 

Outro meio de financiamento foi estabelecido no Art. 48 da Lei nº 2.004: 

 

                                                           
15

 Art. 3º Da receita resultante do impôsto único sôbre derivados de petróleo, 75% (setenta e cinco por cento) 

destinar-se-ão ao Fundo Rodoviário Nacional e 25% (vinte e cinco por centos) serão empregados nos 

empreendimentos ligados à indústria do petróleo, nos têrmos da lei especial. (Lei nº 1.749). 
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Art. 48. As contribuições especiais para pesquisa e outras, a que se obrigam as 

emprêsas concessionárias, na forma da lei vigente, e ainda as muitas em que 

incorrerem os titulares de autorizações ou concessões para quaisquer das atividades 

relacionadas com hidrocarburetos líquidos serão destinadas a subscrição pela União 

de ações e obrigações da Sociedade ou de suas subsidiárias.  

 

Os primeiros passos da estatal também foram extremamente favorecidos pelo acervo 

do CNP. Ela ganhou as refinarias de Mataripe (5.000 barris por dia) e a refinaria de Cubatão 

em fase de construção (45.000 barris por dia), campos em produção, infraestrutura de 

transporte (Frota Nacional de Petroleiros, com 22 navios), o Terminal de Madre de Deus na 

Bahia, totalizando 165 milhões de dólares. (SERPLAN/PETROBRAS, 1993 citado por 

CAMPOS, A., 2007, p. 167). Muito além de valores, “Todo o pessoal, com experiência de 

pesquisa, exploração e industrialização no CNP, em sua maioria, foi transferido para 

Petrobras, formando o núcleo que já adquirira experiência de trabalho nesses setores.”. 

(BARRETO, 2001, p. 37). 

A primeira década da Petrobras foi caracterizada pelo foco em implantar o parque de 

refino do Brasil
16

. Nos primeiros anos da indústria de petróleo era vital que houvesse controle 

de recursos e fluxos operantes no longo prazo, para que a mesma pudesse desenvolver-se e 

tornar-se uma forte indústria. Requeria-se uma ligação duradoura com os fornecedores locais 

de bens de capital, que se importassem progressivamente equipamentos e assistência técnica 

do exterior e que fosse garantido um fluxo constante e rentável que viabilizasse o parque de 

refino em construção. (PINTO JR, 2007, p. 107; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 

249). 

As operações da recém-criada petrolífera foram formalmente estreadas em 1º de 

janeiro de 1954. Em maio do mesmo ano, Vargas indicou o primeiro presidente da empresa, o 

coronel Juracy Magalhães, político udenista e ex-governador da Bahia. A diretoria da 

Petrobras foi também composta por Arthur Levy, Irnack Amaral e Neiva de Figueiredo, 

indicados por Getúlio. Embora a Lei nº 2.004/1953 não permitisse a atuação de capital 

internacional na lavra de petróleo, Magalhães contratou empresas estrangeiras nas áreas de 

pesquisa geofísica, perfurações de prova e projeto de refinarias, atividades essas que não eram 

proibitivas de acordo com a legislação vigente. Vale lembrar que nessa época a produção de 

                                                           
16

 Nesta época o Brasil possui apenas cinco pequenas refinarias privadas: a Destilaria Rio-Grandense de 

Petróleo, Ipiranga, que já vinham operando desde 1930, Capuava e Manguinhos, ambas inauguradas em 1954 e 

a refinaria de Manaus, que entrou em operação somente em 1956. (PETROBRAS, 2003, p. 120-121). 
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petróleo no país era de 2.700 barris por dia, suprindo apenas 27% do consumo interno. 

(CAMPOS, A., 2007, p. 167; LEITE, 2007, p. 107-108; PETROBRAS, 2003, p. 109).  

Um fato polêmico na gestão de Magalhães foi a contratação do geólogo Walter K. 

Link para montar e chefiar o departamento de exploração da Petrobras (DEPEX). Após tanto 

nacionalismo, contrataram justo um estrangeiro (gerente da Standard Oil of New Jersey 

durante 15 anos) para ser o superintendente deste recém-criado setor. Durante a administração 

de Link (1954-1960), foram contratados geólogos e geofísicos estrangeiros, principalmente 

dos EUA, uma vez que no Brasil não havia cursos de geologia
17

. Também enviou 

profissionais brasileiros para estudar geologia e geofísica no exterior, especialmente em 

universidades norte-americanas. Estruturou um curso na Bahia para fornecer treinamentos aos 

engenheiros contratados pela Petrobras, com professores de fora do país. Junto a isso, ao 

longo de seu trabalho, estudou diversas bacias sedimentares brasileiras e no final de sua 

gerencia Walter K. Link publicou um relatório, fruto de 6 anos de pesquisa, o que gerou 

grande alvoroço. Mais a frente este acontecimento será explicado. (BACOCCOLI, 2009, p. 1; 

p. 8-9; LEITE, 2007, p. 108). 

Juracy Magalhães permaneceu como diretor da Petrobras até 24 de agosto de 1954, 

data do suicídio de Vargas. Ele foi afastado do cargo e substituído pelo coronel Arthur Levy. 

Como presidente, este dinamizou o capital privado, participando da Comissão da Indústria 

Pesada (CINPE) e estimulando a criação da Associação Brasileira para o Desenvolvimento 

das Indústrias de Base – ABDIB. Levy também trabalhou junto ao chefe da Casa Militar do 

governo, o general Juarez Távora, parceria qual garantiu que 80% da economia de divisas 

geradas pelas atividades de produção e refino do óleo cru fossem recursos para a mesma. 

(CAMPOS, A., 2007, p. 169; PINTO JR, 2007, p. 108).  

Em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek era eleito presidente da República. O 

seu governo foi primordialmente caracterizado pelo Plano de Metas e pelo slogan “cinquenta 

anos de progresso em cinco de governo”. Nesse período, a Petrobras soube tirar proveito das 

oportunidades oferecidas por JK. Seus objetivos eram que em 1960 a produção alcançasse a 

                                                           
17

 O Brasil, na falta de geólogos, utilizava engenheiros de minas ou engenheiros civis com alguma especialização 

na área. Técnicos já tinham sido enviados ao exterior e o Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal (CENAP) já 

havia feito convênios com universidades brasileiras para formar geólogos durante a gestão do CNP. Apesar de 

existirem profissionais brasileiros capacitados, eles não atendiam em grande quantidade as exigências de 

expansão da indústria de petróleo nacional. (DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 114). 
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marca de 40.000 barris por dia
18

 e que o Brasil se tornasse autossuficiente em refino, uma vez 

que em 1954, aproximadamente 98% de seus gastos externos provinham da compra de 

derivados.  Desse modo, em 1955 a refinaria Arthur Bernardes, em Cubatão, foi inaugurada 

com capacidade de 45.000 barris por dia, reduzindo para 88,6% a importação de derivados. 

Três anos após, além de uma petroquímica ser anexada a mesma, sua capacidade foi 

acrescida, totalizando 70.000 barris por dia. (CAMPOS, A., 2007, p. 170; PETROBRAS, 

2003, p. 110; p. 121; PINTO JR, 2007, p. 108). 

Segundo Petrobras (2003, p. 111), no governo JK, Janary Nunes foi nomeado 

presidente da Petrobras. Nessa gerência foi publicado em 28 de janeiro de 1957 o Decreto nº 

40.485, o qual dispôs “sobre as relações entre o Conselho Nacional do Petróleo e a Petróleo 

Brasileiro S.A (...)”. O Decreto também reafirmou o monopólio da União, sendo a Petrobras 

órgão de execução e o CNP agente regulador e fiscalizador. (Art. 1º, do Decreto nº 40.485). 

Estabeleceu também no Art. 2º que a Petrobras deveria apresentar “anualmente ao Conselho 

Nacional do Petróleo, até 30 de setembro, o plano de suas atividades futuras, destacando, 

especialmente, os trabalhos a serem executados no ano seguinte.”. Junto a isso, determinou 

que coubesse ao CNP deliberar sobre  

 

a localização e capacidade das refinarias, a natureza a quantidade dos produtos 

refinados, a importação e exportação de petróleo e seus derivados, a localização dos 

tanques para armazenamento de petróleo e seus derivados, e os respectivos estoques 

mínimos a serem mantidos e as quotas a serem entregues às empresas distribuidoras. 

(Art. 4º, do Decreto nº 40. 485).  

 

No contexto internacional, Brasil e Bolívia tentava encontrar uma solução quanto à 

inatividade das pesquisas de petróleo, um acordo que havia sido firmado em 1938. Duas 

décadas depois, os dois governos firmaram o Acordo de Roboré, estabelecendo que a zona do 

tratado de 1938 fosse dividida em duas partes, uma de responsabilidade da Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e outra de responsabilidade de empresas privadas 

brasileiras que se candidatassem. Ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

(BNDE) cabia examinar e credenciar as firmas interessadas. Entretanto, junto com o apoio do 

BNDE, a Petrobras deveria investir seus próprios recursos para financiar tais empresas 

privadas brasileiras. Essa iniciativa acabou sendo taxada de “escândalo de Roboré”, uma vez 
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 Essa meta foi atingida em 1957. (CAMPOS, A., 2007, p. 170). 
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que violava o princípio do monopólio estatal por meio da venda do petróleo boliviano ao 

Brasil por meio dessas empresas, que só seriam criadas devido à legislação boliviana proibir a 

participação de entidades governamentais nas concessões. Políticos e a imprensa 

denunciavam o tratado internacional não só por obrigar o Brasil a explorar o petróleo de outro 

país, mas por tal atividade desviar recursos públicos por meio desses financiamentos, que 

poderiam ser utilizados pela Petrobras na prospecção de jazidas em território nacional. No 

final, essa ação acabou não dando certo, pois os empresários brasileiros que enfrentaram tal 

desafio desistiam por enfrentar problemas com o governo boliviano ou por dificuldades 

financeiras. (CAMPOS, A., 2007, p. 171; DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 181; LEITE, 2007, 

P. 126-127; DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO BRASILEIRO PÓS 1930, 2001, 

citado por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGASb, [20--?]). 

O acordo de Roboré também gerou uma indisposição entre a Petrobras e o CNP, os 

dois órgãos responsáveis pela política nacional de petróleo. Enquanto o primeiro era contra os 

termos do tratado, o segundo manifestava-se a favor. Muita polêmica foi envolvida entre os 

dois presidentes
19

 de ambos os órgãos que acabaram sendo exonerados em dezembro de 1958. 

A presidência da estatal passou então para o coronel Idálio Sardenberg. (PETROBRAS, 2003, 

p. 112-113). 

No que diz respeito ao DEPEX, o objetivo de Walter K. Link era de estruturar o setor 

e realizar um trabalho básico de reconhecimento geológico. Seu esforço em coletar dados 

sobre as bacias paleozóicas brasileiras foi pioneiro. Link também deu continuidade ao 

trabalho de pesquisa e exploração no Recôncavo, resultando em descobertas e aumento de 

produção por meio dos novos campos de Taquipe, Cassarongongo e Buracica. Contudo, nada 

de excepcional, uma vez que essas descobertas já eram esperadas pelo trabalho que o CNP 

vinha fazendo. Em 1955 a produção de petróleo alcançou a marca de 5.500 barris/dia e no ano 

posterior mais que dobrou, ultrapassando os 11.100 barris/dia. (DIAS & QUAGLINO, 1993, 

p. 115; PETROBRAS, 2003, p. 120; SOUZA, R., 1997, p. 204). 

De 1955 a 1956, o DEPEX realizou operações no Rio grande do Norte, mas que não 

tiveram a menor relevância. Em 1956, deu partida nos trabalhos na Bacia do Maranhão-Piauí 

e no ano seguinte realizou perfurações pioneiras na região. No ano de 1957 começou um 

                                                           
19

 Naquele momento, Janary Nunes era o presidente da Petrobras e Alexínio Bittencourt, presidente do CNP. 

(PETROBRAS, 2003, p. 113).  
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programa de reconhecimento geofísico na Bacia do Espírito Santo. Em 1958, realizou uma 

perfuração exploratória na Bacia de Campos, no entanto a atividade não teve fôlego, 

recebendo referências negativas. Por volta de 1957-58 realizou levantamentos sísmicos nas 

baías de São José (Maranhão) e Todos os Santos (Bahia), dando os passos iniciais na 

exploração offshore. Em 1959, o trabalho de pesquisa chegou a Mato Grosso e Goiás. 

(CAMPOS, C., 2001, p. 48; DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 115-116). 

Apesar de todas essas atividades, os alvos mais propícios da campanha de Link eram a 

Bacia costeira Sergipe-Alagoas e a Bacia Amazônica. Em 1956, deu partida no mapeamento 

geológico das duas bacias e um ano após começaram as perfurações na primeira, que deram 

resultados incentivadores, como por exemplo, indícios de óleo em Tabuleiros do Martins e 

Jequiá, Alagoas.  (DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 115-116). 

A região de maior interesse para Link era a Bacia amazônica. Chegando ao Brasil em 

1954, logo no ano posterior, em 13 de março, jorrou óleo do poço de Nova Olinda, nas 

proximidades de Manaus. Embora a descoberta fosse sub-comercial, contribuiu para aumentar 

o seu otimismo e consequentemente intensificar os esforços na área, conseguindo realizar o 

mapeamento geológico do baixo, médio, alto Amazonas e no Acre. Explorações também 

foram feitas na Bacia do Paraná, porém não foram bem sucedidas. (BACOCCOLI, 2009, p. 9-

10; CAMPOS, C., 2001, p. 47; DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 115-116; SOUZA, R., 1997, 

p. 206). 

Link realmente levantou um grande volume de conhecimento acerca das bacias 

sedimentares brasileiras. Entretanto, além das descobertas do Recôncavo e uma promessa da 

Bacia de Sergipe-Alagoas, não houve nenhum acréscimo. (DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 

117). Após várias tentativas, decepcionado com os resultados, enviou um conjunto de cartas à 

diretoria da Petrobras com a avaliação das bacias, conjunto esse mais conhecido como o 

“Relatório Link”, publicado em agosto de 1960. (BACOCCOLI, 2009, p. 12; CAMPOS, C., 

2001, p. 51). 

No relatório, a avaliação de trezes bacias brasileiras terrestres foi pessimista, como por 

exemplo, a Bacia do Amazonas, do Maranhão-Piauí (parte paleozóica) e das regiões de São 

Luiz e Barreirinhas. Quatro bacias que foram desprezadas pela administração de Link 

tornaram-se mais tarde, regiões produtoras: Solimões, Sergipe-Alagoas e Espírito Santo. A 

Bacia de Potiguar, atualmente maior produtora em terra, foi uma grave omissão, assim como a 
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Bacia de Campos. Somente as Bacias do Recôncavo e do Tucano receberam o otimismo de 

Link. No documento recomendou-se que os trabalhos fossem intensificados na Bahia, em 

Sergipe-Alagoas e que a Petrobras explorasse no exterior. No que diz respeito à plataforma 

continental brasileira, não foi possível conceder um veredicto devido à falta de dados para 

avaliar o mar. (BACOCCOLI, 2009, p. 12-13; DIAS & QUAGLINO, 1993, p.117; SOUZA, 

R., 1997, p. 208).  

O relatório gerou uma grande polêmica na sociedade brasileira. De acordo com 

Bacoccoli (2009, p. 13) 

 

em um Brasil de 1961, de tendências políticas de esquerda, o Relatório Link causou 

grande celeuma e manchetes de primeira página, nos principais veículos da mídia. 

Sob fortes acusações de estar a serviço dos trustes internacionais, acabou 

praticamente expulso do país, encerrando, temporariamente, o até hoje controvertido 

episódio.  

 

Apesar deste período não ter tido muitas datas comemorativas, Link atuou em quase 

todas as bacias sedimentares e treinou bastante pessoal, contribuindo para a formação de uma 

equipe técnica brasileira, que veio comandar as explorações após o término de seu contrato 

em 1960. Ele introduziu metodologias, padrões e acima de tudo a mentalidade da IMP. 

(CAMPOS, C., 2001, p. 46).  

Como citado anteriormente, as estimativas de JK demandavam a construção de novas 

refinarias e a ampliação da capacidade daquelas que já estavam em operação. Apesar da Lei 

nº 2.004 ter excluído do monopólio as refinarias já existentes e as autorizações para instalação 

e exploração de novas refinarias até 30 de junho de 1952, não permitiu aumentar a capacidade 

das mesmas. (Art. 43-45, da Lei nº 2.004). 

Em 1955, sem transformar a instalação original, apenas operando com extrema 

eficiência os aparelhos, os técnicos da refinaria de Capuava conseguiram incrementar a 

capacidade de refino para 31 mil barris/dia, atitude louvada pelo CNP, uma vez que reduzia a 

quantidade importada de derivados. No entanto, o nacionalista Janary Nunes, então presidente 

da Petrobras fez com que Juscelino promulgasse – em 4 de junho de 1957 - o Decreto nº 

41.652, reafirmando os artigos 43-35 da Lei nº 2.004 e estabelecendo que o refino excedente 

deveria ser realizado em benefício da Petrobras, e que a mesma deveria pagar uma justa 

remuneração por utilizar os serviços da Refinaria União. (BARRETO, 2001, p. 52-53). 
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Seguindo os alvos do Plano de Metas, a refinaria de Mataripe teve sua capacidade 

ampliada para 37 mil barris/dia e a de Cubatão para 55 mil barris/dia. Em janeiro de 1961, no 

final do governo JK, foi inaugurada a Refinaria Duque de Caxias (REDUC), no município de 

Duque de Caxias. Processando 90 mil barris/dia, fez com que pela primeira vez a capacidade 

de refino superasse o consumo. (PETROBRAS, 2003, p. 122-123). Em 31 de janeiro de 

1961
20

, Jânio Quadrou assumiu a presidência da República e, no dia seguinte – de acordo com 

a Lei nº 3.782 publicada em 22 de julho de 1960 – foi instalado o Ministério das Minas e 

Energia (MME), o qual incorporou o CNP e o DNPM, entre outros órgãos e repartições 

federais. A Petrobras foi também incluída na jurisdição do MME
21

. Para presidente do recém-

criado Ministério foi indicado João Agripino e para presidente da Petrobras, foi nomeado o 

primeiro civil, Geonísio Carvalho Barroso (geólogo e ex-superintendente de produção na 

Bahia) 
22

. (LEITE, 2007, p. 129; PETROBRAS, 2003, p. 114). 

É importante lembrar que a mudança do governo com Jânio no poder vinha 

acompanhada pela recente publicação do Relatório Link, gerando uma imensa repercussão na 

política e mídia, como relatada anteriormente, confrontando o mito de existir petróleo em 

abundância no país e a idoneidade da Petrobras. Ao mesmo tempo, a saída de Sadenberg 

acompanhava denúncias de corrupção e a nomeação de Barroso, era bem a contra gosto de 

Jânio. O mesmo chegou a definir a transferência da sede da estatal do Rio de Janeiro para 

Salvador, mas a idéia não foi levada adiante. (CAMPOS, A., 2007, p. 171; DIAS & 

QUAGLINO, 1993, p. 118). 

Com a saída de Link, o Dr. Lange assumiu temporariamente o DEPEX, que logo em 

seguida foi substituído pelo Eng. Pedro Moura. Solicitado pelo então presidente da Petrobras, 

em março de 1961, Pedro de Moura e Décio Oddone reavaliaram a pesquisa de Link, sendo 

pouco acrescentado ao que já havia sido realizado. A chefia do DEPEX só estabilizou-se 

novamente com a entrada de Carlos Walter Marinho Nunes, em 1967, que permaneceu no 

cargo durante dez anos. (CAMPOS, C., 2001, p. 51; DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 118; 

LEITE, 2007, p. 129). 

                                                           
20

 Neste ano a Petrobras inaugurava o seu primeiro posto de abastecimento. 

21 Para mais informações ver os artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 3.782. 
22

 Essa nomeação foi resultado da pressão de diversos políticos baianos e dos sindicatos de petroleiros de 

produção e refino no Recôncavo e em Mataripe, como por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores na 

Indústria de Extração de Petróleo (STIEP), criado em 1957. Deste momento até o golpe militar de 196, as 

forças sindicais interviram na administração da Petrobras. (DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 118; LEITE, 1997, 

p. 129; PETROBRAS, 2003, p. 114). 
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Alguns meses depois, mais precisamente em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros 

renunciou o cargo e em 7 de setembro de 1961, João Goulart, conhecido como Jango, assumiu 

a presidência da República. No mesmo ano, a Petrobras obteve permissão concedida pelo 

CNP para atuar na distribuição de combustíveis. Gabriel Passos, que havia sido nomeado 

ministro do MME, em janeiro do ano seguinte retirou o então presidente da estatal, Geonísio 

Barroso, do cargo. Em reação a tal decisão os trabalhadores da refinaria e dos campos de 

extração de Mataripe iniciaram uma greve, assim como os outros sindicatos ameaçaram aderi-

la. Rapidamente, o governo indicou em 15 de janeiro, para presidente da Petrobras, Francisco 

Mangabeira
23

, baiano e nacionalista. No entanto, sua nomeação não foi bem recebida a nível 

nacional pelos engenheiros e técnicos de nível superior.
24

 Houve uma crescente oposição ao 

então presidente da estatal e um não alinhamento com o presidente da República, resultando 

na exoneração de Mangabeira em junho de 1963. O general Albino Silva então assumiu o 

cargo. (JORNAL DO BRASIL. In: SMITH, 1978 citado por CAMPOS, A., 2007, p. 172; 

PETROBRAS, 2003, p. 115-116).  

Por volta de 1962, pairava um clima de pessimismo quanto às atividades exploratórias 

no Brasil. Junto com a condenação dada por Link que ecoava no país, a Bacia do Recôncavo 

não conseguiria por muito tempo suprir as necessidades brasileiras. Era vital encontrar novos 

campos, da ordem de bilhões de barris, para garantir o futuro do petróleo. Buscando uma 

segunda opinião, com a desconfiança de que Link teria sabotado o desenvolvimento 

brasileiro, em abril de 1963 chegavam ao Brasil, no Rio de Janeiro, E. A Bakirov e E.I 

Tagiev, dois conceituados exploracionistas soviéticos. A eles foi confiada a análise da 

exploração e da produção, com um prazo de três meses para tentar solucionar o problema 

brasileiro. Bakirov e Tagiev teceram diversas críticas quanto ao modo que as atividades eram 

realizadas aqui (SOUZA, R., 1997, p. 215). São elas: 

 

i. A produção no Recôncavo vinha sendo feita de forma predatória, reduzindo em 

muito a recuperação final dos poços; 

                                                           
23

 Durante sua gestão, em 1962, foi criado um departamento voltado para distribuição de derivados da estatal. 

Foi um grande passo para transformar um mercado que era então dominado pela Shell, Esso, Atlantic e 

Texaco. (PETROBRAS, 2003, p. 124). 
24

 Em 1962, no clima de oposição à Mangabeira, foi registrada a primeira queda de produtividade da companhia. 

(PETROBRAS, 2003, p. 116). 
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ii. O pouco esforço em descobrir novos campos em áreas mais remotas, devido à 

comodidade logística já existente; 

iii. O imediatismo do DEPEX que não atentava para o conhecimento regional das 

bacias em detrimento de buscar estruturas para perfuração de poços pioneiros. Muitas vezes 

condenavam uma bacia inteira por causa de um resultado negativo em uma área específica, 

principal critica ao relatório de Link. 

iv. O péssimo rendimento das sondas brasileiras em comparação com as sondas 

estrangeiras. Enquanto estas perfuravam cerca de 24.000 metros por ano, aquelas perfuravam 

somente 6.400 metros por ano.  

v. A falta de organização por parte da Petrobras, que contribuía para o mau 

funcionamento das sondas de perfuração. 

 

Apesar das críticas, no que concerne a análise das bacias sedimentares brasileiras, 

Bakirov e Tagiev deram um resultado extremamente otimista, bem acima do que foi feito na 

reavaliação de Moura e Oddone. No entanto, as bacias terrestres brasileiras continuavam 

apresentando resultados poucos relevantes, perdurando os 800 milhões de barris de óleo 

recuperável até aproximadamente 1968.  (LEITE, 2007, p. 167; SOUZA, R., 1997, p. 216). 

Sobre a legislação referente ao petróleo importado, em 23 de dezembro de 1963
25

 foi 

publicado o Decreto nº 53.337, em que o monopólio estatal se estendeu às importações, 

conferindo a Petrobras maior poder de negociação frente às companhias estrangeiras, obtendo 

consequentemente melhores condições e preços de compras, o que possibilitou a construção 

de uma política unificada de transportes. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 250).  

Sob a legislação do monopólio, a Petrobras assinou em 7 de março de 1964
26

 seu 

primeiro contrato. (CAMPOS, A., 2007, p. 172). Ainda no governo de João Goulart foram 

                                                           
25

 Neste mesmo mês era instituído o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras (CENPES). Vale citar 

que em 1950 era criado o CENAP, que inicialmente recrutava, nas faculdades, pessoal e ministrava estudos 

sobre processamento de petróleo. Não demorou muito e estendeu seus cursos para as áreas de refino, geologia, 

perfuração, produção e manutenção de equipamentos. Já sob a gerência da Petrobras realizou cursos de pós-

graduação com professores norte-americanos e estabeleceu convênios com universidades de fora do país. O 

CENAP serviu de embrião para o CENPES. (DIAS & QUAGLINO, 1993, p. 136; PETROBRAS, 2003, p. 

124). 
26

 No final de Janeiro desse ano, Albino Silva deixava a presidência da Petrobras e Osvino Ferreira Alves 

assumia o cargo. (CAMPOS, A., 2007, p. 186). 
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nacionalizadas todas as refinarias particulares por meio do Decreto nº 53.701, publicado em 

13 de Março de 1964. De acordo com o Art. 1º determinou-se que: 

 

Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da 

Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS, as ações de propriedade de todos e 

quaisquer acionistas das companhias permissionárias do refino de petróleo: 

Refinaria e Exploração de Petróleo "União" S.A., Refinaria de Petróleos de 

Manguinhos S.A., Companhia de Petróleo da Amazônia S.A., Indústrias Matarazzo 

de Energia S.A., Refinaria de Petróleo Ypiranga S.A. e Destilaria Rio Grandense de 

Petróleo S.A.  
 

Segundo Campos, A. (2007, p. 170), em 1 de abril de 1964, Jango assinou um decreto 

nacionalizando a distribuição, assunto este que não foi mais abordado após o golpe militar, 

realizado no mesmo dia. 

É importante citar que, aproximadamente um ano antes do golpe, em 30 de julho de 

1963, dava-se início a perfuração do poço 1-CP-1-SE, Carmópolis nº 1. Achou-se petróleo, 

numa vazão de 94 barris/dia. A descoberta do campo de Carmópolis, na bacia Sergipe-

Alagoas, revelou-se como uma das maiores do país, com 324 milhões de barris. Não só pelo 

seu grande volume, sua importância foi representada pelo fim de uma fase pessimista, pela 

volta do crédito quanto ao potencial petrolífero nacional e pela valorização de uma equipe 

técnica totalmente brasileira. (SOUZA, R., 1997, p. 213-214).  

No que diz respeito aos dados de exploração, em suma, entre 1956 e 1963 a Petrobras 

atingiu uma marca de quase 700 poços perfurados com 1.270 mil metros de extensão – 

aproximadamente cinco vezes maior do que feito anteriormente - vencendo os obstáculos da 

geologia do país, e alterou sua estratégia, dando início aos estudos exploratórios em mar. No 

mesmo período, o consumo cresceu a uma taxa média anual de 17%. Em 1960, a produção 

que era baseada somente na Bacia do Recôncavo, chegou a atingir 44% do consumo. (LEITE, 

2007, p. 128; p. 130; CAMPOS, 1971; VIEIRA, 1971 citado por PINTO JR & 

TOLMASQUIM, 2012, p. 251). 

 

3.1.2 1964-1974 

 

Instaurado o governo militar, o sindicato dos petroleiros e a estatal tornaram-se alvos 

de repressão. O Marechal Osvino Ferreira, que estava na presidência da Petrobras, foi 
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destituído com dois meses de mandato e preso, sendo seus direitos políticos cassados pelo Ato 

Institucional número 1, promulgado em 10 de abril de 1964. Em 7 de abril, o marechal 

Ademar de Queiroz foi empossado. Apesar dessa repressão, sabendo da importância do 

petróleo, os militares deram total apoio às atividades da Petrobras e implantaram uma 

“filosofia marcial de enfrentamento aos desafios.” (PETROBRAS, 2003, p. 138-139; p. 141; 

SOUZA, R., 1997, p. 218). 

Também nesse regime, um novo cenário começava a se formar. As empresas estatais 

passaram a ter que adotar uma lógica privada, a fim de serem mais competitivas e rentáveis. 

Os subsídios às empresas de economia mista e às autarquias foram cancelados e o Estado 

começou a atuar fortemente na economia, associando-se com capital privado nacional e 

internacional. Era formado então o tripé da economia nacional: Estado – Capital Nacional – 

Capital Estrangeiro. (CAMPOS, A., 2007, p. 172). 

No que diz respeito ao monopólio, no dia 9 de julho de 1965 foram publicados dois 

decretos. O Decreto nº 56.570 que revogava a nacionalização das refinarias particulares
27

 e o 

Decreto nº 56.571 que concedeu 

 

ao Conselho Nacional do Petróleo autorizar a instalação no País das indústrias que 

se destinem à fabricação de produtos básicos, bem como autorizar a ampliação das 

já existentes, quando os mesmos forem oriundos do gás natural e dos produtos e 

subprodutos do petróleo e do xisto. (Art. 2º, do Decreto nº 56.571). 

 

Isto é, era permitido a partir de então a entrada de capital de qualquer origem na 

indústria petroquímica. 

Poucos meses depois, em 1 de outubro, era sancionado o Decreto nº 56.980, que 

liberou para empresas particulares formadas no país o aproveitamentos dos xistos 

betuminosos na região Sul, cabendo ao CNP fiscalizar os projetos licenciados. Em 1967 era 

promulgada uma nova constituição, a qual passava a incluir em seu texto o monopólio da 

União sobre a “pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional”. (Art. 162, da 

Constituição Federal de 1967). Além deste ponto, outros de igual relevância também foram 

estabelecidos: 

 

                                                           
27

 Ver Decreto nº 53.701. 
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Art. 161.  As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia 

hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial.  

§ 1º  A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais 

e dos potenciais de energia hidráulica dependem de autorização ou concessão 

federal, na forma da lei, dada exclusivamente a brasileiros ou a sociedades 

organizadas no País.  

§ 2º  É assegurada ao proprietário do solo a, participação nos resultados da lavra; 

quanto às jazidas e minas cuja exploração constituir monopólio da União, a lei 

regulará a forma da indenização.  

 

Na década de 60, voltada para o suprimento de petróleo e derivados, a Petrobras 

direcionou seu foco para o refino e infraestrutura de transporte e obteve o monopólio da 

União para o comércio exterior de petróleo e derivados, fatores esses que juntos fizeram a 

exploração perder espaço. Essa visão fortaleceu-se com a posse do general Geisel na 

presidência da Petrobras, em 14 de novembro de 1969. Para Tamer (1980), mencionado por 

Leite (2007, p. 170) “(...) Geisel defendia extrema cautela nos trabalhos de pesquisa na 

plataforma (...)”. Nesse período, a estatal em sua estrutura interna passou por uma reforma 

administrativa, verticalizando sua estrutura através da criação de quatro departamentos: 

Exploração e Produção (E&P), Industrial, Transportes e Comercial. Aliado a isso, em 

dezembro 1967 era criada a primeira de várias subsidiárias que estariam por vir, Petroquisa, 

com a meta de desenvolver a indústria petroquímica nacional. (CAMPOS, A., 2007, p. 173; 

PETROBRAS, 2003, p, 142; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p, 251). 

Não passava despercebido o sucesso exploratório no Golfo do México, servindo de 

exemplo para todo o mundo. Dessa forma, no começo do novo governo, era necessário 

encontrar alguém convicto de que a tão sonhada autossuficiência estaria no mar. Assim, Pedro 

de Moura – defensor da exploração em terra - foi afastado da direção do DEPEX e o 

engenheiro Franklin Gomes assumiu o cargo em 1965
28

. Este não durou muito e foi 

substituído por Carlos Walter Campos. (SOUZA, R., 1997, p. 218-219). 

Em 1965, a Petrobras encontrou os campos de Miranga e Araçás Raso na Bacia do 

Recôncavo, sendo o primeiro mais promissor. Dois anos após, a mesma bacia já era 

responsável por 92% da produção nacional, e as bacias de Sergipe-Alagoas por 2% do total. 

(PETROBRAS, 2003, p. 143; SOUZA, R., 1997, p. 219). 

                                                           
28

 O DEPEX havia sido transformado no Departamento de Exploração e Produção (DEXPRO). (CAMPOS, C., 

2001, p. 53). 
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A despeito disso, já era previsto que os sucessos nas bacias terrestres já não seriam 

mais os mesmos, sendo necessário partir para a plataforma continental, ideia sugerida em 

1966
29

. Assim, em 1968 teve início a primeira perfuração em mar, na costa do Espírito Santo, 

com objetivo de coletar dados geológicos. Para tal fim, havia sido construída uma plataforma 

de perfuração, a PETROBRAS I. No mesmo ano, já com o alvo de encontrar petróleo, a sonda 

foi direcionada para Sergipe, perfurando o poço de nº 1 (1-SES-1). Era encontrado o campo 

de Guaricema,
30

 na foz do rio Vasa Barris, da ordem de 60 milhões de barris de petróleo. No 

frenesi desta descoberta, foram realizadas as primeiras linhas sísmicas na foz do Amazonas, 

detectando enormes estruturas, similares ao do rio Níger e do Mississipi, onde existiam 

consideráveis reservas de petróleo. As estruturas gigantes na Bacia de Santos e os domos 

salinos do Espírito Santo também só encorajavam que todos os esforços fossem voltados para 

a exploração offshore. Foi então que ocorreram diversas mudanças na organização. Os 

melhores técnicos foram transferidos para o Rio de Janeiro e muitas das atividades em terra 

foram fechadas, como as equipes de geologia de superfície e gravimetria.  A despeito de toda 

essa movimentação e otimismo, não se obteve sucesso nas explorações offshore. (CAMPOS, 

C., 2001, p. 53; p. 57; PETROBRAS, 2003, p. 144; SOUZA, R., 1997, p. 219). 

A maioria dos deltas brasileiros, principalmente a do rio Amazonas, apresentaram 

resultados desanimadores. Os domos salinos do Espírito Santo e do Sul da Bahia assim como 

as estruturas mapeadas na costa paulista mostraram-se secos.  Junto a isso, o poço perfurado 

em Sergipe não era econômico, uma vez que o preço internacional do barril na época era de 

US$ 3,00. No entanto, o então presidente da Petrobras, Geisel, resolveu produzir o campo, 

servindo como oportunidade de treinamento para os engenheiros brasileiros. A plataforma 

continental brasileira ganhava seu primeiro sistema petrolífero, chamado Ibura-Calumbi. 

(CAMPOS, C., 2001, p. 59; SOUZA, R., 1997, p. 220). 

Em contrapartida, nas bacias terrestres as descobertas continuavam, embora fossem 

mais discretas. Em 1969 encontrou-se o campo de São Mateus, na bacia do Espírito Santo, 

panorama a favor daqueles que eram contra a exploração marítima. Buscando então revitalizar 

                                                           
29

 Nesse ano tomava posse da direção da Petrobras o engenheiro Irnack Carvalho do Amaral, que permaneceu até 

1967. O general Arthur Duarte Candal Fonseca ficou no posto de 1967 a 1969. O marechal Levy Cardoso, 

precedeu a presidência do general Ernesto Geisel, mantendo-se no cargo por 10 meses em 1969. (CAMPOS, 

A., 2007, p. 186; PETROBRAS, 2003, p. 141). 
30

 Segundo Caetano Filho (2003, p. 51), o campo de Guaricema foi “o marco da descoberta de petróleo em mar 

aberto no Brasil, (...), em águas de 60 metros de profundidade”. 
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o ânimo da empresa, em 1971 foi elaborada uma nova avaliação das bacias em terra e em mar, 

que acabou apontando a exploração offshore como saída para o futuro petrolífero brasileiro. 

(SOUZA, R., 1997, p. 220). 

A tabela abaixo mostra as diversas avaliações que já haviam sido feitas. 

 

Tabela 3.1 – avaliações do potencial das bacias nacionais 

 DNPM Depex Link 
Moura/ 

Oddone 

Bakirov/ 

Tagiev 
Depex Depex 

 1960 1960 1961 1964 1964 1971  

B. 

Amazonas 
D- D- D D C- D D 

M. 

Amazonas 
C C+ C C+ C C+ C 

A. 

Amazonas 
C C- D D C- D D 

Acre B D+ D+ C- C- D D 

São Luiz - D D+ D D D D 

Barreir. D C D B B B+ B- 

Parnaíba - C D- C C C D 

Sergipe B C- C- B B A A- 

Alagoas B C C- B B B+ B- 

E. Santo/ 

S. Bahia 
C D D D C C C-/D 

Paraná C C- D C- - C- D/C 

Recôncavo B A A A A A A 

Tucano Sul - - B B B A B 

(continua) 
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Tabela 3.1 – avaliações do potencial das bacias nacionais 

(continuação) 

Tucano 

Central 
  B B B B C- 

Tucano 

Norte 
  B B B C- D 

Jabotá      C- D 

Plataforma 

Continental 
- - - - C C  

    Fonte: Seg. Pedro de Moura (1976) citado por Souza, R., (1997, p. 221). 

 

Embora ainda houvesse otimismo, não existia aquela euforia com a exploração no mar 

no fim dos anos 60. Existiam apenas promessas de grandes descobertas, mas resultados 

concretos, não. Esse cenário revelava que a Petrobras não estava tomando o rumo certo, uma 

vez que novas reservas não eram encontradas e o consumo só aumentava, assim como o preço 

do barril. Até 1965 a produção esteve cerca de 30% do consumo, e entre 1966-1969 subiu 

para 35% do consumo. Aliado a isso, os investimentos anuais em pesquisa permaneciam 

quase que os mesmos, sendo que entre 1960-1969 somaram 1.166 milhão de dólares e as 

reservas descobertas também nesse período juntaram 654 milhões de barris. (LEITE, 2007, p. 

167; p. 171; SOUZA, R., 1997, p. 222). 

 

Tabela 3.2 - Investimentos em pesquisa (milhões de cruzeiros) 

1965 1966 1967 1968 1969 

3.719 3.283 3.384 3.686 4.280 

    Fonte: Petrobras (1981), citado por Leite (2007, p. 167). 

 

Assim, a direção da Petrobras, na figura do general Ernesto Geisel (1969-1973), 

começou a traçar novos planos com estratégias menos ousadas. Ao invés de focar na 

autossuficiência, era melhor trabalhar para assegurar o abastecimento do país. A exploração 

acabou perdendo parte dos recursos que foram destinados ao refino, à petroquímica, 

transporte e distribuição. As atividades de comercialização também foram incrementas na 



59 

 

 

 

gestão Geisel. Seguindo o conselho de Link, a Petrobras começou a procurar fora do país 

áreas de exploração, sendo criada para este fim a Petrobras Internacional S.A, Braspetro
31

 em 

1972, que nos primeiros 5 anos operando, investiu 100 milhões de dólares. Novos sítios foram 

encontrados ao redor do mundo ao longo de sua existência, como por exemplo, na Colômbia, 

Madagascar, Iraque, República Malgaxe, Egito, Líbia, Argélia, Irã e Filipinas. Em agosto de 

1972, ela celebrou seu primeiro contrato com a Iraq National Oil Co. Outra medida que ainda 

estaria por vir seria os contratos de riscos, que vinha sendo discutida no início dos anos 70, 

mas que foi recusada na época por motivos estritamente políticos apresentados por Geisel. 

(TAMER, 1980 citado por LEITE, 2007, p. 174; LEITE, 2007, p. 176; PETROBRAS, 2003, 

p. 143; p. 145; SOUZA, R., 1997, p. 222). 

Os números demonstraram as mudanças. Entre 1965 e 1969, 50% dos investimentos 

em média eram destinados para E&P, percentagem esta que caiu para 32% durante a gerência 

de Geisel. Para o refino, a parcela de 17,7% dos investimentos entre 1965-1970 saltou para 

33% em 1970-1974. Essa nova estratégia proporcionou anos mais tarde, os recursos para a 

custosa atividade de pesquisa em busca de novos campos. (ALVEAL CONTRERAS, 1994, p. 

95; PETROBRAS, 2003, p. 143). 

No começo da década de 70, mesmo com o insucesso do acordo de Roboré, houve um 

retorno nas negociações entre Brasil e Bolívia, sendo discutido fornecimento de gás natural 

pelos bolivianos, os quais chegaram a declarar que poderiam atender com 8,5 bilhões de 

metros cúbicos por dia. Contudo, devido a dúvidas quanto à veracidade das reservas 

bolivianas, as negociações não culminaram em resultados práticos. Também em 1972, deu-se 

início às operações na usina protótipo do processo Petrosix, para extração do óleo de xisto 

piro betuminoso. (LEITE, 2007, p. 177). 

Geisel decidiu voltar explorar na Bacia do Acre, mas foi uma grande decepção na 

época. Somente em 1978, por meio de um poço pioneiro descobriu-se um poço de gás na 

Amazônia que mais tarde iria se tornar num produtor de petróleo e gás em Urucu. (CAMPOS, 

C., 2001, p. 54-56). 

                                                           
31

 A Braspetro foi criada pela Lei nº 5.665/1971 e instalada em abril de 1972. A criação da Braspetro não foi 

apenas uma atitude cega do conselho de Link, mas foi favorecida por razões externas, como a queda do barril 

do petróleo por volta no final da década de 60. Além disso, para que a recém-criada subsidiária pudesse atuar, 

foi necessário atenuar as restrições quanto à participação de outros tipos de capital nas subsidiárias e os das 

empresas que pudessem se associar a elas. Também foi necessário revogar a legislação que determinava a 

submissão dos contratos da Petrobras ao Presidente da República. No final, a empresa ganhou independência 

para realizar contratos de joints ventures no exterior. (LEITE, 2007, p. 175; PETROBRAS, 2003, p. 145).  
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Operando na distribuição desde 1962, em 1971 era criada outra subsidiária, de 

economia mista, a Petrobras Distribuidora, que no ano de sua criação já dominava 21% do 

mercado. Rapidamente a nova empresa assumiu o primeiro lugar do mercado, possuindo 

1.500 postos dois anos após sua criação. Passou também a atender a Força Área Brasileira e 

parte das companhias de aviação do país, assumindo 35% do mercado de aviação. (CAMPOS, 

A., 2007, p. 173; PETROBRAS, 2003, p. 146).  

Exemplificando o que foi dito nos parágrafos anteriores, a Petrobras realmente passou 

a investir mais no refino, principalmente na administração de Geisel. Em 30 de março de 1968 

entrava em operação a Refinaria Gabriel Passos (REGAP), situada no município de Betim, 

Minas Gerais. Ela tinha capacidade para processar 45.000 barris por dia, atendendo cerca de 

70% do estado. No mesmo ano, também era inaugurada a refinaria Alberto Pasqualini 

(REFAP), no município de Canoas, Rio Grande do Sul, com capacidade de 7.150 m³ por dia. 

Mais tarde, sua capacidade foi acrescida para 12.000 m³ por dia. (SZKLO & ULLER, 2008, p. 

167; p. 173). 

Localizada em Paulínia, São Paulo, em maio de 1972 entrava em operação a maior 

refinaria do Brasil (REPLAN), com capacidade de 126.000 barris por dia, a qual atenderia a 

Grande São Paulo, o interior paulista, Mato Grosso, noroeste do Paraná, sul de Minas e parte 

do vale do Paraíba do Sul. Em 1974, duas refinarias particulares foram incorporadas a 

Petrobras: a refinaria de Capuava (RECAP) e refinaria de Manaus (REMAN). A destilaria Rio 

Grandense e a refinaria das Indústrias Matarazzo de Energia foram desativadas no mesmo 

ano. (PETROBRAS, 2003, p. 147; SZKLO & ULLER, 2008, p. 156; p. 69). 

Com esse incremento no setor de refino, a Petrobras em 1973 passou a processar 

860.000 barris, contra 330.000 barris em 1964. Ao mesmo tempo o consumo crescia 

significativamente, chegando a 724.00 mil barris por dia em 1973, quase o dobro do que seis 

anos atrás. (PETROBRAS, 2003, p. 148).  

Neste momento é importante fazer um retrospecto de como a atuação no campo de 

pesquisa e exploração mudou para melhor no Brasil com criação da Petrobras. 

Primeiramente, a tabela 3.3 mostra os resultados quantitativos dos números de poços 

perfurados durante a gestão do SGMB, DNPM e CNP. Nesse período os poços eram apenas 

em terra. 
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Tabela 3.3 – Poços perfurados 

 Nº de poços Poços/ano 
Metragem 

total 

Prof. Media 

dos poços 

SGMB e 

DNPM 

(1907-1939) 

71 2,3 22.763 320 

CNP 

(1939-abril de 

1954) 

420 28 327.812 780 

    Fonte: Souza, R., (1997, p. 198). 

 

A próxima tabela contabiliza os dados a partir da Revolução de trinta até o primeiro 

choque do petróleo em 1973, dividindo-os em quatro períodos. 

 

Tabela 3.4 - Pesquisa de petróleo 

 1930-1945 1946-1955 1956-1963 1964-1973 

1. Poços pioneiros e exploratórios (por ano) 

em terra 

número 
3 10 77 85 

mil metros 5 11 165 148 

no mar número - - 23 71 

mil metros - - 37 212 

2. Linhas de levantamentos sísmicos (por ano) 

em terra 

mil Km 
- 0,3 4,6 4,2 

no mar mil Km - - 1,0* 10,4* 

    *ocorreu interrupção em 1962 e 1966 

    Fonte: Queirós (1955) citado por Leite (2007, p. 163). 

 

Vê-se que no âmbito da Petrobras, os estudos sobre a plataforma continental foram 

reforçados.  
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Em relação a resultados concretos, entre 1957 a 1969 não houve nada tão animador no 

que tange a produção de petróleo e descoberta de novos campos. Alguns anos depois, em 

1973, uma nova descoberta, embora não fosse tão interessante economicamente, trazia novos 

ânimos. Na costa do Rio Grande do Norte era descoberto o campo de Ubarana, de 80 milhões 

de barris. (LEITE, 2007, p. 166; SOUZA, R., 1997, p. 223). 

 

3.1.3 1974-1984 

  

Como já visto, a visão da Petrobras nos anos anteriores estreitou-se com a visão de 

mercado da iniciativa privada, atuando nas atividades mais lucrativas, como o refino, 

deixando um pouco de lado o arriscado setor de E&P. No entanto, o primeiro choque do 

petróleo em 1973 mudou não só o quadro da indústria de petróleo brasileira, mas como toda a 

política econômica nacional. 

O desenvolvimento da economia do país, fundamentada no consumo de petróleo 

sofreu uma desaceleração com o primeiro choque
32

. O valor médio do barril de petróleo 

quadruplicou - de US$3,66 para US$12,2 - e devido a um grande aumento das especulações 

sobre as importações, o Brasil sofreu um déficit de quase US$ 5 bilhões. Aliado a isso, as 

exportações brasileiras tiveram uma queda, resultado de uma política recessiva mundial. Em 

1973, o país enfrentava problemas como o desequilíbrio externo, grande dependência do óleo 

estrangeiro e “atraso” nos setores de bens intermediários e de capital. Apesar disso e da crise 

mundial devido à elevação do preço do barril, o governo brasileiro, na figura do presidente da 

República general Ernesto Geisel
33

, esforçou-se para dar prosseguimento ao crescimento 

acelerado com foco na substituição de importações, tentando manter um clima de 

prosperidade. (CAMPOS, A., 2007, p. 174; p.176; LEITE, 2007, p. 165; p.197-198). 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) veio para tentar resolver os 

problemas do país, estabelecendo diretrizes econômicas, visando diminuir a dependência 

externa do petróleo e desenvolver indústrias de base, portos, ferrovias entre outras. 

(PETROBRAS, 2003, p. 163-164). 

                                                           
32

 O Brasil importava 80% de petróleo e seria muito árduo substituir este insumo por outro em curto prazo. 

(CAMPOS, A., 2007, p. 176). 
33

 Geisel deixou a presidência da Petrobras em julho de 1973 para assumir a presidência da República em março 

de 1974. Em seu posto foi nomeado o vice-almirante Floriano Peixoto Faria Lima. (CAMPOS, A., 2007, p. 

186; PETROBRAS, 2003, p. 163; p. 166). 
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Para a Petrobras, na figura do presidente Faria Lima, era primordial garantir o 

abastecimento interno, sendo estabelecidas algumas medidas, tais como: 

i. O incremento dos estoques de petróleo e derivados, ação viabilizada pelo aumento 

da capacidade do parque de refino nacional; 

ii. Ampliação da tonelagem dos petroleiros e; 

iii. O processamento do petróleo em refinarias de fora do país. (PETROBRAS, 2003, 

p. 166). 

No que concerne sobre os investimentos em E&P, o primeiro choque do petróleo foi o 

susto que a Petrobras precisava para se arriscar no mar. Redirecionar as verbas da estatal para 

o upstream foi uma das saídas frente à crise internacional – atitude já prevista pelo II PND - 

sendo que entre 1973 e 1976 os investimentos em pesquisa cresceram e depois se 

estabilizaram até 1979. Nesse momento a Petrobras detinha somente 10 sondas móveis. 

(LEITE, 2007, p. 201; PETROBRAS, 2003, p. 167).  

Não demoraria muito e a Bacia de Campos
34

 iria se revelar como a maior produtora do 

Brasil. Até então, ela não era considerada como uma área potencial para produção de petróleo.  

Na década de 40, Alberto Ribeira Lamego foi um dos únicos geólogos a antever essa região 

promissora. Os primeiros poços investigatórios mostravam-se desanimadores e mantiveram-

se assim durante um tempo. Somente o poço RJS-7, o oitavo a ser perfurado, encorajou o 

prosseguimento da investigação em Campos. (SOUZA, R., 1997, p. 223). 

Em novembro de 1973 começava a perfuração do poço RJS-9, que passou por diversos 

problemas chegando a ser abandonado aos 3.102 metros. Graças a um grupo otimista, o 

trabalho teve prosseguimento, sendo perfurado um novo poço a 100 metros do original, RJS-

9A, no dia 29 de julho de 1974. Aos 3.162 metros encontraram petróleo, que só veio a jorrar 

na sétima tentativa de testes. No dia 23 de novembro de 1974 descobria-se o campo de 

Garoupa, primeiro produtor offshore, com 100 milhões de barris. (SOUZA, R., 1997, p. 224). 

A partir daí, os campos pareciam que brotavam. Em 1975, acharam os campos de 

Pargo, Bagre e Badejo, que juntos somavam a mesma quantidade de reserva do campo de 

Garoupa, isto é, mais 100 milhões de barris. No mesmo ano descobriram o campo de 

Namorado, com 260 milhões de barris presos em uma armadilha. (SOUZA, R., 1997, p. 224). 

                                                           
34

 A Bacia de campos tem cerca de 100 mil quilômetros quadrados, entendendo-se do Espírito Santo, perto de 

Vitória, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. (PETROBRAS, 2003, p. 168). 
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No ano seguinte era a vez dos campos Enchova, Bicudo e Cherne, acumulando juntos 

mais de 300 milhões de barris de óleo. Em 1977, os campos de Bonito e Pampo adicionavam 

mais 200 milhões de barris. Com essas descobertas, Campos já somava um volume superior a 

um bilhão de barris de petróleo. (SOUZA, R., 1997, p. 225).  

Em relação à produção nestes campos, ela foi feita inicialmente com sistemas 

provisórios ou de antecipação de produção – sob a liderança dos engenheiros Salim Armando 

e Zeferino Lavaniére –, sendo as operações dos sistemas definitivos iniciadas no começo dos 

anos 80. A primeira plataforma fixa foi instalada somente em 1983, no campo de Namorado. 

Paulatinamente a produção foi aumentando - mesmo com os Sistemas Provisórios de 

Produção - provando que a solução tomada pela Petrobras tinha sido a melhor. (CAETANO 

FILHO, 2003, p. 45; PETROBRAS, 2003, p. 168-169; p. 173). 

Enquanto as descobertas em Campos não reuniram quantidade suficiente para superar 

a dependência externa, outra solução
35

 encontrada para o problema dos altos preços do barril 

do petróleo foi instituir o Programa Nacional do Álcool, conhecido como Proálcool
36

 em 14 

de novembro de 1975, que inicialmente visava utilizar o álcool anidro como oxigenante da 

gasolina. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 252). 

De acordo com Caetano Filho (2003, p. 51), vale ressaltar que nesse momento a 

exploração era feita em águas com lâminas d’água de até 200 metros. Para que a Petrobras 

pudesse continuar com o sucesso de suas descobertas, era necessário desenvolver uma 

tecnologia exploratória que nem existia nas companhias internacionais. O próximo passo no 

que diz à exploração em águas profundas será detalhado posteriormente.  

Além das descobertas no mar, os campos em terra voltaram a aparecer, com a 

descoberta de um campo de petróleo em 1974 no Rio Grande do Norte e de outro no Ceará, 

em 1976. Aliado a isso, após 18 poços perfurados e muito dinheiro investido, no dia 31 de 

maio de 1978 era descoberto gás na Bacia dos Solimões, apesar de especialistas considerarem 

muito baixa a probabilidade de se encontrar petróleo. (PETROBRAS, 2003, p. 169; SOUZA, 

R., 1997, p. 226).  

                                                           
35

 Mais iniciativas alternativas à questão do abastecimento interno foram estabelecidas, como a ampliação do uso 

de gás natural, o pró-carvão e o Programa de Aproveitamento do Xisto para produção de óleo. (PETROBRAS, 

2003, p. 169). 
36

 Decreto nº 76.593. 
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Já fora do país, a Braspetro intensificava suas atividades, firmando contratos de 

assistência técnica e obtendo áreas de exploração, entretanto, sem muitos resultados
37

, exceto 

na Colômbia e Iraque, aonde descobriu dois campos gigantes, Majnoon (1977) e Nahr Umr 

(1979), de 20 bilhões de barris de óleo. Contudo, um possível conflito entre Irã e Iraque 

impossibilitou a produção destes campos pela Petrobras, pois fez o Iraque controlar ainda 

mais o setor, o qual em seguida foi nacionalizado. (PETROBRAS, 1985 citado por LEITE, 

2007, p. 202; PETROBRAS, 2003, p. 172; SOUZA, R., 1997, p. 225). 

Em virtude disso, o presidente João Figueiredo negociou uma compensação pelo que 

se havia feito, sendo assinado um acordo em dezembro de 1979. A Petrobras, então, foi 

reembolsada pelos investimentos realizados até 1979 com 11 milhões de barris (337 milhões 

de dólares), o Brasil garantiu fornecimento de 21 milhões de barris no primeiro trimestre de 

1980 a preços oficiais e celebrou um contrato de 13 anos determinando um suprimento 

adicional de no mínimo 160.000 barris por dia, a preços oficiais. (LEITE, 2007, p. 203). 

Após esse evento, no final da década de 1970, a empresa passou a investir em outros 

países tais como a Guatemala, China, Angola, Iêmen do Sul, Índia, Zaire e em regiões que 

apresentassem menor risco, como o Golfo do México e mar do Norte. (PETROBRAS, 2003, 

p. 172). 

O aumento dos investimentos no setor de pesquisa não foi a única solução encontrada 

para diminuir a dependência externa do petróleo. Após a criação da Braspetro e com a crise 

provocada pelo aumento do preço do barril no mercado internacional, não seria viável para a 

Petrobras realizar operações externas e internas ao mesmo tempo. A saída foi inventar algo 

híbrido, que não ferisse a constituição. Desse modo, no dia 9 de outubro de 1975 o presidente 

da República, Ernesto Geisel
38

, aprovou a celebração dos contratos de riscos, flexibilizando 

pela primeira vez as atividades no upstream. Esses tipos de contratos ficaram em vigor até 

1988, quando foram vetados pela Constituição Federal daquele ano. (CAMPOS, C., 2001, p. 

70; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 252; SOUZA, R., 1997, p. 230). 

Foi então permitido que as multinacionais explorassem petróleo no Brasil, mas não 

que produzissem os poços (todo o petróleo produzido seria entregue à Petrobras). Definiu-se 

                                                           
37

 Dois campos de pequeno porte foram descobertos pela Braspetro, um de gás no Egito e outro de óleo na 

Argélia. (PETROBRAS, 2003, p. 225). 
38

 Um fato contraditório é que cerca de 5 anos antes, Geisel havia condenado a aprovação dos contratos de riscos 

enquanto Presidente da Petrobras. (LEITE, 2007, p. 203). 
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que a Petrobras teria direito sobre as reservas encontradas, controlaria e supervisionaria os 

serviços durante a exploração e deteria exclusividade sobre toda a produção. (CAMPOS, A., 

2007, p. 175; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 252). 

Ocorreram rodadas
39

 de licitação anuais de 1976 a 1978, as quais não obtiveram o 

êxito esperado. Para as companhias estrangeiras os blocos ofertados eram pequenos e o custo 

para levantar os dados geofísicos e geológicos era muito alto. Além disso, elas não 

concordavam com a decisão de somente a Petrobras poder declarar a comercialidade do 

campo e do pagamento dos serviços ser feito somente em dinheiro. Também, não foi 

permitido que outras empresas contratassem geólogos da Petrobras. (CAMPOS, A., 2001, p. 

175; SOUZA, R., 1997, p. 231). 

Além de empresas estrangeiras, como a BP, Shell e ELF, empresas privadas nacionais 

assinaram contratos, tais como a Paulipetro, Camargo Corrêa e Azevedo Travassos. Esta 

última foi a única a encontrar campos economicamente viáveis, mas ao entregá-los para 

Petrobras explorá-los, os custos inviabilizaram o projeto. (SOUZA, R., 1997, p. 231-232).  

No total foram assinados 243 contratos com cláusula de risco, 156 com empresas 

internacionais e 87 com empresas nacionais, 226 poços foram perfurados, sendo envolvida 

uma área de 684.000 quilômetros quadrados, 181.000 no mar (59 blocos) e 503.000 em terra 

(44 blocos). Até 1986, haviam sido investidos pelos responsáveis 1.661 milhões de dólares. 

(REPSOLD JUNIOR, 2003 citado por CAMPOS, A., 2007, p. 175; CAETANO FILHO, 

2003, p. 43; LEITE, 2007, p. 204).  

Embora os resultados tenham sido quase que nulos, coletou-se uma quantidade 

considerada de dados sobre regiões ainda não exploradas. Aliado a isso, a descoberta mais 

relevante sob esse regime foi o campo de gás de Merluza (aproximadamente 10 bilhões de m³ 

de gás e 1,5 milhões de barris de condensado), na Bacia de Santos. (CAETANO FILHO, 

2003, p. 43). 

Já era conhecida a presença de petróleo na região costeira do Rio Grande do Norte. 

Todavia, devidos a dados obtidos inadequadamente, existia um preconceito a respeito da 

Bacia de Potiguar, que na melhor das avaliações recebia uma nota D, sendo recomendado que 

não fossem realizadas atividades exploratórias na região. A situação de descaso quanto a esta 
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 Os blocos ofertados foram coordenados pela Superintendência dos Contratos de Risco (Suprex). 

(PETROBRAS, 2003, p. 170). 
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bacia só veio mudar em 1979 quando a piscina de uma companhia hoteleira foi preenchida 

com óleo ao invés de água. O poço que deveria jorrar água para a piscina, jorrou óleo. Era o 

milagre da piscina. Esse foi o estopim para que outras descobertas fossem feitas, com vazões 

de óleo que justificassem a exploração da área.  No total, a Bacia de Potiguar apresentou um 

total de 450 milhões de barris de, estabelecendo-se como a segunda maior região produtora do 

Brasil. (SOUZA, R., 1997, p. 226-228). 

Em 1976 era criada a Petrobras Comercio Internacional S.A – Interbrás – visando 

ampliar as vendas dos produtos brasileiros nos países exportadores de petróleo. Em seus 

primeiros anos, atuou na exportação de produtos agrícolas. No mesmo ano foi constituída a 

Petrobras Fertilizantes S.A – Petrofértil – com objetivo de produzir insumos básicos para a 

agricultura, a qual unificou as unidades de produção de fertilizantes da Petrobras e da 

Petroquisa. No ano seguinte, em 1977, foi criada a Petromisa a fim de desenvolver pesquisas 

de potássio e enxofre e construir plantas pioneiras de fertilizantes potássicos em Sergipe e no 

Amazonas. (PETROBRAS, 2003, p. 172; p. 176; CAMPOS, A., 2007, p. 173). 

As atividades no refino também foram ampliadas. A Refinaria presidente Getúlio 

Vargas (REPAR), localizada no município de Araucária, no Paraná, entrou em operação no 

início de 1977, com capacidade de 125.000 barris/dia. Em 1980, era a vez da Refinaria 

Henrique Lage (REVAP) ser inaugurada, situada no município de São José dos Campos, São 

Paulo, com capacidade para processar 188.000 barris/dia. (PETROBRAS, 2003, p. 173; 

SZKLO & ULLER, 2008, p. 158; p. 162).  

Segundo Pinto Jr (2007, p. 109) 

 

No início da década de 1970, a estatal petrolífera superou em tal medida as 

expectativas da política de eficiência incentivada pelos governos militares que, já na 

primeira metade dos anos 70, completou a verticalização interna da indústria, 

avançou para liderar a implantação e o crescimento da petroquímica (através da filial 

Petroquisa) e deu início a conglomeração (através das filiais Petrobras Distribuidora, 

Petrofértil e Petromisa) e à internacionalização de suas atividades (via Braspetro e 

Interbrás). Apesar dos efeitos do primeiro choque do petróleo, em 1975, o grupo 

estatal era o primeiro lugar no Brasil e na América Latina, segundo o ranking da 

revista Fortune. Em 1982, já ocupava a vigésima posição entre as maiores empresas 

do mundo. 

 

Em 1979 ocorreu o segundo choque do petróleo, dando continuidade à crise, 

mostrando que era necessário cada vez mais reduzir a dependência do petróleo importado e 

buscar fontes alternativas de energia. Nessa época, o preço do barril do petróleo atingiu os 



68 

 

 

 

US$ 35, a dívida externa brasileira chegou a US$ 50 bilhões e a inflação a 72,2%. (CAMPOS, 

A., 2007, p. 175; CAETANO FILHO, 2003, p. 45). 

Na incessante busca por resolver os problemas, o governo tomou algumas medidas 

(PETROBRAS, 2003, p. 167; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 252; CAMPOS, A., 

2007, p. 175; p. 179): 

i. Restrição do consumo de derivados (fechamento de postos de gasolina aos 

domingos); 

ii. Maior direcionamento dos investimentos da Petrobras para o setor de E&P, que em 

1980 chegou a atingir 70,5% do total dos investimentos da empresa e no ano seguinte, chegou 

a 83%; 

iii. Reformulação do Proálcool
40

em julho de 1979, que passou a estabelecer o álcool 

hidratado como combustível por meio de incentivos fiscais ao preço do mesmo, sendo 

necessário realizar adaptações dos automóveis a ciclo Otto. Foi também disponibilizado 

crédito às destilarias e ao plantio de cana-de-açúcar;  

iv. Incentivo ao uso de outros combustíveis tanto para a indústria nacional como para 

veículos automotivos movidos à gasolina. Os preços e os impostos de combustíveis subiam – 

principalmente da gasolina – e novas quotas eram criadas e; 

v. Criação de programas de energias alternativas como Protocolos do Papel, do 

Cimento e do Aço..  

A despeito deste novo choque do petróleo, a produção de óleo na Bacia de Campos já 

estava a pleno favor (180.000 barris/dia em 1979), o que contribui para atenuar – não impedir 

– os impactos da crise internacional na economia brasileira. Somado a este fato, o elevado 

preço do barril colaborou para acelerar os esforços exploratórios e implantar os sistemas de 

produção, uma vez que, depois das várias descobertas em águas rasas, as mesmas começaram 

a não ser tão frequentes. Apesar disso, as linhas sísmicas realizadas em águas profundas 

revelavam-se semelhantes às estruturas com óleo das partes mais rasas. No entanto, não havia 

tecnologia para explorar em tal ambiente. (CAMPOS, C., 2001, p. 67; CAETANO FILHO, 

2003, p. 45; SOUZA, R., 1997, p. 228). 

A companhia francesa ELF deu os primeiros passos na perfuração em águas profundas 

no Brasil, na Bacia de Santos, perto de Cabo Frio, numa lamina d’água superior a 700 metros 
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 Decreto nº 83.700. 
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(num contrato com cláusula de risco). Embora o poço não tenha obtido sucesso, serviu como 

um empurrão para que a Petrobras iniciasse as atividades em alto mar, ampliando suas dívidas 

com terceiros
41

, uma vez que sua meta era expandir suas respectivas reservas e para tal era 

vital investir elevados montantes de dinheiro em E&P. As verbas investidas proporcionaram 

resultados positivos
42

, concretizados na primeira descoberta em águas profundas da Petrobras, 

o campo gigante de Albacora (poço 1-RJS-297), em 1984, a 300 metros de profundidade, com 

um volume recuperável de 634 milhões de barris
43

. No mesmo ano foi descoberto o campo de 

Maringá (poço 1-RJS-284). (CAMPOS, A., 2007, p. 179-180; CAMPOS, C., p. 65; 

CAETANO FILHO, 2003, p. 53; SOUZA, R., 1997, p. 228-229). 

Já na metade da década de 80, destaca-se o aumento da produção interna, atingindo a 

marca dos 500.000 barris/dia e a queda nos preços do barril do petróleo, dando um fôlego 

para a economia brasileira em 1984-1985. (CAMPOS, A., 2007, p. 179; CAMPOS, C., p. 67). 

 

3.1.4 1985-1995 

 

No que diz respeito ao panorama político do país, em 1983 já se organizava a 

gigantesca campanha das “Diretas-Já”, para que novas eleições diretas para presidente da 

República fossem realizadas. Toda essa movimentação culminou em 1985 nas eleições 

indiretas para presidente e vice-presidente da República, sendo que o presidente eleito 

Tancredo Neves morreu e o vice, José Sarney assumiu o cargo. Era o processo de abertura 

política do país, representando o fim de mais de duas décadas de ditadura militar e trazendo 

um novo cenário para a indústria do petróleo brasileira. Nos anos 80 e também na década 

seguinte, os programas do governo foram caracterizados por estabilizar a economia, tais como 

o I Plano Nacional do Desenvolvimento da Nova República (1985), o Programa de 

Desestatização (1985), Plano Cruzado (1986) e o Plano Cruzado II (1986). (CAMPOS, A., 

2007, p. 180; LEITE, 2007, p. 243; PETROBRAS, 2003, p. 187-191). 
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 Com a crise do Estado empreendedor, iniciada na década de 1970 e intensificada nos anos seguintes, os 

recursos destinados a ajudar as empresas estatais brasileiras tornaram-se limitados. (CAMPOS, A., 2007, p. 

178-179). 
42

 Até a descoberta do campo de Albacora, alguns outros campos de menor porte foram encontrados. (CAMPOS, 

C., 2001, p. 65). 
43

 O gigantismo deste campo só foi realmente constatado mais tarde, quando foi mapeado em sua extensão de 

águas profundas. (CAETANO FILHO, 2003, p. 52). 
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Apesar de toda grandiosidade da Petrobras, os anos de passagem para a democracia 

foram de desgaste financeiro e de grande perda política – não obstante, nesse período a 

companhia tenha efetivado o pioneirismo em exploração e produção em águas profundas e 

contribuído substancialmente para decréscimo da dependência energética do Brasil. Ela sofreu 

no mandato de Sarney como instrumento de ajuste macroeconômico, uma vez que os preços 

dos derivados do petróleo foram contidos pelo governo para combater a inflação. Como os 

mesmos eram a maior fonte de lucro
44

 para a Petrobras, houve na empresa prejuízos 

gigantescos.  Não é de se espantar que mesmo produzindo 616.00 barris/dia em 1989, a estatal 

petrolífera tenha deixado de produzir 180.000 barris/dia neste ano. (CAMPOS, A., 2007, p. 

180; PETROBRAS, 2003, p. 187). 

A expansão do consumo do álcool também prejudicou a Petrobras, que era obrigada a 

comercializar o produto por um preço inferior ao de compra, sendo que a diferença raramente 

era coberta pelo governo. Essa situação agravou-se mais ainda em 1986 com a queda do preço 

do barril do petróleo para US$ 10, decisão tomada pela Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), tornando o Proálcool um programa sem sentido. Em 1989, os prejuízos 

chegaram a US$ 234 milhões de dólares só com a estocagem. (PETROBRAS, 2003, p. 192). 

Em meio a crise do Estado desenvolvimentista, a eterna disputa entre “nacionalistas” e 

“entreguistas” se mantinha na discussão sobre a permanência ou não dos contratos de riscos, 

que acabaram sendo vetados na Constituição de 1988. Em relação ao petróleo, a nova e atual 

Carta Constitucional estabeleceu o seguinte: 

 

Art. 177. Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos;  

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 

atividades previstas nos incisos anteriores;  

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 

básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de 

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;  

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 

§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das 

atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo 
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 A exportação de derivados da Petrobras, principalmente para os EUA, chegou a representar entre 1982 e 1984, 

40% do faturamento da empresa. (PETROBRAS, 2003, p. 172-173). 
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de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás 

natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º  

§ 2º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no 

território nacional.  

 

No que tange a propriedade do solo, o Art. 176 definiu: 

 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 

energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 

exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 

propriedade do produto da lavra.  

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a 

que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 

autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou 

empresa brasileira de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições 

específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras 

indígenas.  

§ 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na 

forma e no valor que dispuser a lei.  

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações 

e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou 

parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.  

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de 

energia renovável de capacidade reduzida.  

 

 A constituição também determinou o Estado como “agente normativo e regulador da 

atividade econômica”, exercendo, “na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 

privado”. (Art. 174, Constituição Federal de 1988). 

Depois da descoberta do campo de Albacora, novos poços foram perfurados, com 

lâminas d’água mais profundas, chegando em 1986 à marca de 1.164 metros. Nesse mesmo 

ano, era descoberto o maior campo brasileiro, com reservas superiores a 500 milhões de 

barris. Era o campo de Marlim (poço 1-RJS-219), a 853 metros sobre água. Após essas 

descobertas, consideradas as primeiras em águas profundas, em 1986 foi encontrado o campo 

de Albacora Leste (800 a 2.000 metros de profundidade), no ano seguinte o campo de Marlim 

Leste (1.100 a 1.900 metros de profundidade) e o campo de Marlim Sul (850 a 2450 metros 

de profundidade). Em 1988, foram realizadas duas novas descobertas, o campo gigante de 

Barracuda e o campo de Caratinga. Todas essas novas reservas retornavam os altos 

investimentos que entre 1978-1987, chegaram à ordem de 6.952 milhões de dólares em 

operações na plataforma continental, o que resultou em reservas de 2.753 milhões de barris de 
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petróleo. Outro dado interessante é o aumento do número de sondas móveis, que passou de 10 

em 1974 para 34, em 1983. (CAETANO FILHO, 2003, p. 52-53; LEITE, 2007, p. 173; p. 

201; SOUZA, R., 1997, p. 228). 

Contudo, descobrir campos em águas profundas era um passo. O outro seria 

desenvolver tecnologia para explorar esse petróleo. Para tal, a Petrobras lançou o PROCAP – 

Programa de Capacitação para Produção em Águas Profundas (1986-1991). O programa 

deveria desenvolver tecnologia para produção em águas de 400 a 1.000 metros, e 

principalmente, para os campos de Marlim e Albacora. O PROCAP realizou convênios com 

diversas empresas de engenharia, indústrias, universidades
45

 e centros de tecnologias em todo 

o país e companhias internacionais obtendo o sucesso mais que esperado, tornando a 

Petrobras reconhecida internacionalmente pelo seu pioneirismo tecnológico em 1991 ao 

ganhar o primeiro lugar da Offshore Technology Conference. (CAETANO FILHO, 2003, p. 

61; PINTO JR, 2007, p. 109). 

Motivada pelo sucesso do PROCAP e pelos novos desafios que se apresentavam nos 

campos de águas ultraprofundas (acima de 1.000m), em 1993 a Petrobras deu início ao 

PROCAP-2000, com a meta de desenvolver tecnologia de produção em águas de até 2.000 

metros de profundidade na Bacia de Campos. (CAETANO FILHO, 2003, p. 62-63). 

Entre 1975-1994, após 29.600 milhões de dólares sendo investidos, 84% das reservas 

encontravam-se no mar e a Petrobras detinha reservas comprovadas de 6.424 milhões de 

barris. Tudo isso contribuiu para reduzir os gastos com a importação de derivados de petróleo 

que passou de US$ 10 bilhões em 1981, para US$ 3 bilhões em 1989. Em contrapartida, após 

esse período houve um novo decréscimo de investimentos para o segmento de E&P, 
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 Em 1987, devido a uma crescente demanda por pesquisas na área de petróleo, foi criado o Centro de Estudos 

de Petróleo (CEPETRO), resultado de uma parceria entre a Petrobras e a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Desta mesma parceria surgiu o curso de pós-graduação da Unicamp, com a criação do 

Departamento de Engenharia de Petróleo (DEP) e da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM). Em 1990, foi 

criado o Programa de Mestrado em Geoengenharia de Reservatórios de Petróleo no Instituto de Geociências e, 

em 1993, foi implantado o programa de Doutorado em Engenharia de Petróleo. Neste momento, as 

universidades brasileiras não possuíam cursos de formação em Engenharia de Petróleo, porém a profissão de 

engenheiro de petróleo já era reconhecida desde 1973 pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CONFEA). A formação para atuação nesta área era garantida através de cursos de pós-graduação 

e especialização, oferecidos muitas vezes pelas companhias do setor, tornando o profissional formado muito 

oneroso para as empresas. A Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) tornou-se em 1994 a 

pioneira na criação do curso de graduação em engenharia de petróleo. Em 2002, a Universidade de São Paulo 

(USP) fundou seu próprio curso de graduação e dois anos mais tarde, a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Em 2005 e 2006, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), respectivamente, criaram seus cursos de graduação de Engenharia de Petróleo. (CEPETRO, 

2012; UENF, [199?]; UFES, [200-]; UFF, [200-]; WIKIPÉDIA, A ENCICLOPÉDIA LIVRE, 2004). 
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arriscando o crescimento da produção no país. (LEITE, 2007, p. 262-265; PETROBRAS, 

2003, p. 196). 

Além dos imensos progressos em E&P, a Petrobras também avançou no refino, 

distribuição, petroquímica e estendeu sua atuação para projetos de responsabilidade social. 

Em 1989, a BR Distribuidora liderava o mercado de combustíveis – detinha 37% do mesmo –

e 6 mil postos, atendendo todo o país. Já a Braspetro não obteve o mesmo êxito após 20 anos 

de existência, obtendo sua máxima produção em 1995 – 35.000 barris/dia – que representava 

aproximadamente 3% da demanda nacional. Suas reservas totalizavam somente 140 milhões 

de barris, apenas 3% das reservas nacionais. A maior contribuição dela para o país se deu no 

âmbito empresarial, proporcionando um aperfeiçoamento técnico. (PETROBRAS, 2003, p. 

196; p. 198; LEITE, 2007, p. 265-266). 

Outras subsidiárias tomaram outro rumo. No governo Collor, em 1991, a Petromisa e a 

Interbrás foram dissolvidas, já sinalizando a abertura no setor do petróleo que estaria por vir. 

No ano posterior, a Petroquisa foi incluída no Programa Nacional de Desestatização, fazendo 

com que a mesma reduzisse sua participação no setor. (CAMPOS, A., 2007, p. 191). 

Apesar do grande sucesso institucional, regulatório e exploratório, criado pela Lei nº 

2.004/1953 e exercido pela Petrobras, o contra choque do petróleo, a crise financeira do 

Estado Brasileiro (1980-1990), a inércia econômica nacional, e as reformas liberais que 

ocorriam ao redor do mundo, neste caso nos setores de eletricidade e petróleo levantavam 

dúvidas se o monopólio da União deveria ser mantido. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, 

p. 252-253). 

Além disso, a Petrobras já havia se tornado uma forte empresa, capaz de competir de 

igual pra igual com outras companhias internacionais. Argumentava-se também que a quebra 

de monopólio da União tornaria a Petrobras mais competitiva no mercado, com maior 

autonomia empresarial, já que seria possível realizar parcerias e captar novos investimentos, 

sem falar que a variedade de estudos geológicos e a entrada do capital internacional 

estimulariam a atingir a autossuficiência. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 253). 

Desse modo, nas vésperas das eleições presidenciais em 1994, o senador Fernando 

Henrique Cardoso publicou seu programa de governo, constando entre as medidas propostas, 
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a flexibilização do monopólio estatal do petróleo. Apesar dos argumentos contrários
46

, no dia 

7 de junho de 1995, a Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, a flexibilização do 

monopólio. Alguns meses depois, também em primeiro turno, o Senado aprovou no dia 8 de 

novembro a Emenda Constitucional nº 9, alterando o § 1º do Art. 177 da Constituição de 

1988. (CAMPOS, A., 2007, p. 197-198). 

A partir de então, tornou-se possível  

 

a contratação de empresas privadas para a realização das atividades de pesquisa e 

lavra das jazidas de petróleo e gás natural, refino de petróleo, transporte marítimo de 

petróleo nacional e seus derivados, transporte por oleodutos de petróleo, seus 

derivados e gás natural de qualquer origem e importação e exportação de petróleo, 

seus derivados e gás natural. (MARTINS, 2006, p. 25). 

 

O texto constitucional passou a ter a seguinte redação:  

 

Art. 177. Constituem monopólio da União:  

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos;  

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 

atividades previstas nos incisos anteriores;  

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 

básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de 

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;  

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 

§ § 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das 

atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições 

estabelecidas em lei. 

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:  

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território 

nacional;  

II - as condições de contratação;  

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. 

 

É interessante notar o texto da Exposição de Motivos nº 39/1995 que antecedeu a EC 

nº9/1995, que enxergava alguns elementos do Art.177 como “limitadores do desenvolvimento 

econômico e restritivos às alterações da política governamental”.  

Conforme o item 3 da Exposição de Motivos, acreditava-se que: 
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 “A discussão só entrou em fase decisiva quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso garantiu (...) não 

privatizar a Petrobras, além de confirmar para a empresa o privilégio da exploração das 29 bacias petrolíferas 

por ela identificadas no país.” (LEITE, 2007, p. 341).  
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3. Tal flexibilização permitirá a atração de capitais privados para determinadas 

atividades em que se requer a expansão dos investimentos em volume insuscetível 

de financiamento exclusivo por parte da Petrobrás. A título de exemplo, a União 

poderá celebrar contratos de risco na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos, levando em conta a sistemática atualmente 

adotada nas principais fronteiras petrolíferas do mundo (como no Mar do Norte). 

Poderão também ser autorizadas por lei a realização de joint ventures e parcerias da 

Petrobrás com empresas privadas em empreendimentos específicos de maior porte, 

como no caso da construção da nova refinaria do NE.  

  

É imperativo ressaltar que o monopólio da União Federal sobre as atividades da 

indústria do petróleo foi mantido, permitindo a contratação de empresas privadas para 

executar tais atividades descritas em texto constitucional. Não houve um abandono da 

intervenção estatal, mas foi criado um sistema de intervenção misto, em que o Estado assume 

o papal de agente empreendedor, normativo e regulador da indústria de petróleo. Isso pode ser 

constatado no controle acionário da Petrobras – no mínimo 51% – que permaneceu com a 

União. (CAMPOS, A., 2007, p. 197; MARTINS, 2006, p. 27; p. 29).  

 

3.2 A REFORMA INSTITUCIONAL E A FORMAÇÃO DE UM NOVO MERCADO 

 

Antes de dar prosseguimento ao texto, este tópico foi majoritariamente baseado no 

autor Pinto Jr & Tolmasquim (2012). 

Dando continuidade à mudança constitucional, diversos projetos de lei foram 

apresentados ao Congresso para regulamentar a EC nº 9/1995, gerando longos debates a 

respeito da questão, e no dia 6 de agosto de 1997, o Projeto de Lei nº 2.142/1996 foi 

transformado na Lei nº 9.478, conhecida como a Lei do Petróleo. 

A Lei nº 9.478 segundo Art. 1º tinha como objetivos gerais da política energética 

nacional: 

 

I - preservar o interesse nacional;  

II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os 

recursos energéticos;  

III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos;  

IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia;  

V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, 

nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal;  

VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;  

VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica 

nas diversas regiões do País;  
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VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico 

dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;  

IX - promover a livre concorrência;  

X - atrair investimentos na produção de energia;  

XI - ampliar a competitividade do País no mercado internacional.  

 

Os artigos 3º ao 5º trataram sobre o monopólio da União: 

 

Art. 3º Pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, nele compreendidos a parte 

terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva.  

Art. 4º Constituem monopólio da União, nos termos do art. 177 da Constituição 

Federal, as seguintes atividades:  

I - a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos;  

II - a refinação de petróleo nacional ou estrangeiro;  

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 

atividades previstas nos incisos anteriores;  

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 

básicos de petróleo produzidos no País, bem como o transporte, por meio de 

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e de gás natural.  

Art. 5º As atividades econômicas de que trata o artigo anterior serão reguladas e 

fiscalizadas pela União e poderão ser exercidas, mediante concessão ou autorização, 

por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.  

 

Um fato interessante é que enquanto o Art.177 da CF de 1988 determinou que a União 

pudesse contratar a pesquisa e lavra das jazidas, a nova Lei definiu que a pesquisa e a lavra 

poderiam ser exercidas mediante concessão ou autorização. (LIMA, 2011, p. 19). 

De acordo com o Art. 23, “As atividades de exploração, desenvolvimento e produção 

de petróleo e de gás natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de 

licitação, na forma estabelecida nesta Lei”. Sobre a propriedade do petróleo o Art. 26 

estabeleceu o seguinte: 

 

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar, por 

sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em 

determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, com 

os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais 

ou contratuais correspondentes. 

 

Com esses dois artigos, a Lei nº 9.478 limitou o monopólio da União na exploração e 

produção de petróleo e gás natural, uma vez que ficou obrigada a celebrar contratos de 

concessão para lavrar e pesquisar recursos naturais. Somado a isso, o petróleo e gás natural 

produzido passou a ser de domínio do concessionário. O Art. 26 chegou a ser questionado na 
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sua constitucionalidade, no entanto, o Supremo Federal Tribunal (STF) no dia 16 de março de 

2005 declarou-o constitucional. (LIMA, 2011, p. 20-21). 

A mesma lei institui o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), “vinculado à 

Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com a 

atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas 

destinadas a”:  

 

I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, (...); 

II - assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos 

energéticos às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo as 

medidas específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem criação de 

subsídios;  

III - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do 

País, (...); 

IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás 

natural, do álcool, do carvão e da energia termonuclear;  

V - estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a atender às 

necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, gás natural e 

condensado, (...). (Art. 2º).  

  

Também foi criada Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP)
47

, uma autarquia especial vinculada ao MME, criada com a finalidade de regular a 

indústria do petróleo no Brasil, contratar e fiscalizar atividades econômicas referentes ao setor 

e implementar as diretrizes energéticas do Governo Federal. Vale ressaltar que o 

Departamento Nacional de Comércio (DNC), antigo CNP extinto em 1990, foi incorporado a 

ANP. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 254).  

Segundo a legislação, era função da ANP: 

  

I – implementar (...) a política nacional de petróleo e gás natural (...) com ênfase na 

garantia do suprimento de derivados de petróleo em todo o território nacional e na 

proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos;  

II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de concessão das 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção;  

III - regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção 

petrolífera, visando ao levantamento de dados técnicos, destinados à 

comercialização, em bases não-exclusivas;  

IV - elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, 

desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e 

fiscalizando a sua execução;  

                                                           
47

 Capítulo IV, Seção I, da Lei nº 9.478. 
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V - autorizar a prática das atividades de refinação, processamento, transporte, 

importação e exportação (...).
48

.  

 

A Lei nº 9.478 combinou a titularidade dos direitos de propriedade da União sobre os 

recursos em hidrocarbonetos e a preservação da estrutura vertical e da capacidade operacional 

da Petrobras, empresa de economia mista com propriedade acionária majoritária da União. 

(PINTO JR, 2007, p. 112). Conforme os artigos 32 e 33, a Lei do Petróleo garantiu os direitos 

da Petrobras sobre as áreas que já estavam em produção e sobre os blocos onde a empresa 

havia encontrado reservatórios comerciais ou realizado investimentos em exploração, com 

autorização para dar prosseguimento nas atividades já iniciadas pelo prazo de três anos e 

obtendo sucesso, dar início a fase de produção.  

A lei também afirmou os direitos da Petrobras sobre todos os bens de refino, 

equipamento, infraestrutura de transporte dutoviário / marítimo e armazenagem. Cabe 

destacar que também foi permitida a entrada de novas empresas no upstream, assim como foi 

firmado o princípio do livre acesso aos ativos de transporte e armazenagem da Petrobras, com 

o alvo de introduzir competitividade no setor e instituir um novo modelo de organização 

industrial. (PINTO JR, 2007, p. 112). 

Todos os blocos e campos solicitados pela Petrobras como de sua posse foram 

analisados pela ANP e no dia 6 de agosto de 1998 foi realizada a Rodada zero (não houve 

licitação), evento no qual foram concedidos à Petrobras 115 blocos, 51 áreas de 

desenvolvimento e 231 campos de produção, através da assinatura de 397 contratos de 

concessão que lhe conferiram o direito de exploração sob uma área superior a 450.000 Km², 

cumprindo a transição para um novo mercado concorrencial. Caso a estatal não obtivesse 

sucesso após três anos, os blocos deveriam ser devolvidos. (CAMPOS, 2007, p. 206; PINTO 

JR, 2007, p. 214). 

Contando com a Rodada zero, foram realizadas até hoje 10 rodadas, aonde as bacias 

sedimentares brasileiras tem sido licitadas
49

. No dia 18 de setembro de 2012, o ministro de 

Minas e Energia, Edson Lobão, anunciou que a presidenta Dilma Roussef aprovou a 

                                                           
48

 Para conferir todas as atribuições da ANP, ver Art. 8º da Lei nº 9.478. 
49

 A oitava rodada foi interrompida judicialmente em seu primeiro dia por força de duas medidas liminares. A 

nona rodada teve destaque pela retirada de 41 blocos (Resolução nº6/2007) com alto potencial petrolífero da 

área do pré-sal. Na décima rodada, dos 130 blocos ofertados, 54 foram arrematados por onze empresas 

brasileiras e seis estrangeiras. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 255).  
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realização de novas rodadas de licitação. A décima primeira rodada está prevista para maio de 

2013, na qual serão ofertados 174 blocos. No entanto, a próxima rodada só poderá acontecer 

quando o projeto de lei que trata sobre a nova distribuição dos royalties for aprovado. (MME, 

2012).  

A tabela abaixo resume os resultados das licitações. 

 

Tabela 3.5 – Resumo dos resultados das rodadas de licitação 

Rodadas de 

licitação 

Primeira 

Rodada 

1999 

Segunda 

Rodada 

2000 

Terceira 

Rodada 

2001 

Quarta 

Rodada 

2002 

Quinta 

Rodada 

2003 

Sexta 

Rodada 

2004 

Sétima 

Rodada* 

2005 

Nona 

Rodada 

2007 

Décima 

Rodada 

2008 

Blocos ofertados 27 23 53 54 908 913 1.134 271 130 

Blocos 

concedidos 
12 21 34 21 101 154 251 117 54 

Blocos onshore 

concedidos 
0 9 7 10 20 89 210 65 54 

Blocos offshore 

concedidos 
12 12 27 11 81 65 41 52 0 

Área concedida 

(km2) 
54.660 48.074 48.629 25.289 21.951 39.657 194.651 45.614 48.030 

Área offshore 

concedida 
54.660 37.847 46.266 14.669 21.254 36.811 7.735 13.419 0 

Bacias 

sedimentares 
8 9 12 18 9 12 14 9 7 

Empresas 

vencedoras 
11 16 22 14 6 19 30 36 17 

Novos 

operadores 
6 6 8 5 1 1 6 11 2 

Conteúdo local 

médio – etapa de 

exploração 

25% 42% 28% 39% 79% 86% 74% 69% 79% 

Conteúdo local 

médio – etapa de 

desenvolvimento 

e produção 

27% 48% 40% 54% 86% 89% 81% 77% 84% 

Levantamento 

sísmico 2D 

mínimo 

(quilômetros de 

linhas) 

43.000 45.850 44.700 17.000 83.700 Variável Variável Variável Variável 

(continua) 
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Tabela 3.5 – Resumo dos resultados das rodadas de licitação 

(continuação) 

Nº mínimo de 

poços 

exploratórios a 

serem 

perfurados 

58 96 136 83 210 Variável Variável Variável Variável 

Bônus de 

assinatura 

(milhões de 

US$) 

181 262 241 34 9 222 485 1.141 38 

Investimento 

mínimo no 

primeiro período 

exploratório 

(milhões de US$ 

em três anos) 

65 60 51 29 121 681 829 739 259 

Nota: Os dados apresentados são referentes à época de cada Rodada, não contemplando casos de 

desistência por parte das concessionárias. 

*Foram considerados apenas os dados da rodada de licitações de blocos com risco exploratório. Não 

foram incluídos os dados de acumulações marginais. 

Fonte: ANPc (2012). 

 

Em relação às participações governamentais, a Lei nº 9.478 criou quatro modalidades: 

1. Bônus de assinatura: corresponde ao valor ofertado pela empresa vencedora, na 

mínimo definido pela ANP no edital de licitação. O pagamento deve ser feito em parcela 

única, no ato de assinatura do contrato (Decreto nº 2.705/1998). Cabe destacar que este valor 

envolve um risco, pois não se sabe se o concessionário obterá sucesso ou não nas atividades 

exploratórias. 

2. Royalties: é uma compensação financeira paga mensalmente em moeda 

nacional pelos concessionários ao Estado sobre a produção de petróleo ou gás natural de cada 

campo. A apuração do quanto deverá ser pago ocorre a partir do mês que se inicia a produção 

e é recolhido pelo concessionário à Secretaria do Tesouro Nacional. (Art. 11, Decreto nº 

2.705). 

3. Participações Especiais (PE): ocorre somente em situações onde há grande 

volume de produção ou rentabilidade e se aplica sobre a Receita Bruta da produção, após 

serem deduzidos os royalties, depreciações, tributos, custos operacionais e investimentos em 



81 

 

 

 

explorações (Art. 50, Lei nº 9.478). Segundo Art. 22, Decreto nº 2.705, para “apuração da 

participação especial sobre a produção de petróleo e de gás natural serão aplicadas alíquotas 

progressivas sobre a receita líquida da produção trimestral de cada campo”. 

4.  Taxa de ocupação e retenção de área: é a receita da ANP para financiar suas 

atividades. O calculo é feito em reais por quilometro quadrado (R$/Km²) e varia segundo o 

período que a concessão se encontra. 

A exceção dos royalties, instituídos pela Lei nº 2.004/1953 e corroborado pela Lei nº 

7.990/1989, todas as demais participações foram estabelecidas pela Lei nº 9.478/1997. 

Sem considerar os tributos, as arrecadações das participações governamentais tiveram 

um imenso salto de R$ 1,4 bilhão em 1999 para R$16,6 bilhões em 2009. Isto se deve pela 

criação de novas modalidades, pelo aumento de 584% do preço do barril do petróleo entre 

janeiro de 2002 e junho de 2008 e da produção nacional, com uma taxa média de crescimento 

de 6% a.a. 

Vale ressaltar que mesmo após a entrada de novos players na indústria de petróleo do 

Brasil, a Petrobras manteve sua predominância na cadeia petrolífera induzindo a permanência 

das estratégias cooperativas das empresas de petróleo que atuam na E&P. (PINTO JR, 2007, 

p. 116). 

Para os novos agentes, existem dois interesses. A Petrobras representa a curto e médio 

prazo, uma parceira para compartilhar os riscos, custos e benefícios, principalmente no que 

tange a exploração e produção offshore. Já em longo prazo, o alvo é tentar entrar no mercado 

doméstico, considerando o volume e o ritmo de crescimento da demanda nacional de 

derivados. 

Resumindo, após discorrer sobre o desenvolvimento e a formação institucional da 

indústria de petróleo no Brasil, conclui-se que este foi um longo processo, que ocorreu 

paulatinamente e apesar do início ter sido caracterizado pela instabilidade e fragilidade 

institucional, obteve um enorme sucesso. Cada fase apresentou seus desafios que conseguiram 

ser superados, revelando uma elevada capacidade de adequação institucional e regulatória. 

Entre diversos eventos, alguns marcaram essa trajetória como o Código de Minas em 

1934, a criação da Petrobras em 1953, a exploração offshore em águas profundas e 

ultraprofundas, a construção do parque de refino e a flexibilização do monopólio em 1997. 

Com a descoberta do pré-sal, inicia-se uma nova fase nessa história. 



 

 

 

 

4. SISTEMA REGULATÓRIO DE E&P NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL 

 

No Brasil, a Lei nº 9.478/1997 rege as atividades de E&P nas bacias do pós-sal sob o 

regime de concessão, enquanto a Lei nº 12.351/2010 rege as áreas do pré-sal e outras 

consideradas estratégicas sob o regime de partilha. Entretanto, vale lembrar que as áreas do 

pré-sal que foram descobertas antes de entrar em vigência a Lei nº 12.351/2010, ficaram sob 

vigor da lei anterior Além disso, existe também o regime de cessão onerosa, aprovado pela 

Lei nº 12.276. (LIMA, 2011, p. 47 PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 271).  

 

4.1 O REGIME DE CONCESSÃO 

 

Este tópico tem como a base de corpo de texto o autor Pinto Jr & Tolmasquim (2012, 

p. 273-279). 

O sistema regulatório brasileiro é composto pelos seguintes agentes: 

 

 

Figura 4.1 – Estrutura Organizacional da Indústria de Petróleo Brasileira 

Legenda: ________ Subordinado       _ _ _ _ _ _ Vinculado 

Fonte: MME, [20--?]. 

 

Segue abaixo uma sucinta explicação dos principais agentes do segmento de petróleo e 

gás no Brasil: 
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1 – MME: é o órgão de administração federal, responsável por formular as políticas 

públicas, induzi-las e supervisioná-las nas áreas de geologia, recursos minerais e energéticos, 

aproveitamento da energia hidráulica, mineração, metalurgia, petróleo, combustível, energia 

elétrica e nuclear (MME, 2012). 

2 – CNPE: é o órgão destinado a assessorar o Presidente da República, formulando 

políticas e diretrizes para o setor energético. (MME, [20--?]). 

3 – ANP: é uma autarquia federal vinculada ao MME que regula as atividades 

referentes à indústria de petróleo nacional, exercendo seu papel por meio do estabelecimento 

de regras, normas e resoluções, da realização de licitações e celebração dos contratos, da 

fiscalização da indústria dentre outras atribuições. (MME, [20--?]).  

4 – Empresa de Pesquisa Energética (EPE): é uma empresa pública vinculada ao 

MME que auxilia no planejamento energético do Brasil por meio de pesquisas e estudos 

relacionados à energia elétrica, petróleo, gás natural e derivados, carvão mineral, fontes 

renováveis de energia e eficiência energética. (MME, [20--?]). 

5 – Petrobras: é uma sociedade de economia mista, controlada pela União (mediante o 

controle acionário de no mínimo 50% mais uma ação do capital votante – Art. 62 da Lei 

9.478), com período indeterminado de duração. É regida pela Lei das Sociedades por Ações 

(Lei nº 6.404, promulgada em 15 de dezembro de 1976), pelo seu respectivo Estatuto Social e 

pela legislação federal referente às sociedades de economia mista. É uma empresa integrada 

que atua nos ramos da exploração, produção, refino, distribuição, comercialização e transporte 

de petróleo e derivados no Brasil
50

 e no estrangeiro. 

Desde a criação da Petrobras até 1997 a estatal detinha o monopólio do setor de 

petróleo. Com a Lei nº 9.478/1997 quebrou-se o monopólio e as atividades de E&P passaram 

a ser exercidas no regime de concessão, no qual após cada rodada de licitação os vencedores 

tornam-se proprietários do petróleo e gás extraído dos reservatórios, cumprindo os deveres 

assumidos nos contratos. Somente em casos especiais é que o concessionário não dispõe 

livremente da titularidade recebida. 

É de extrema importância dizer a União detém a propriedade do subsolo, neste caso, as 

reservas de hidrocarbonetos. O concessionário obtém apenas a titularidade do petróleo e gás 

                                                           
50

 De acordo com o Art. 12 da portaria nº 116/2000 definiu-se que “É vedado ao distribuidor de combustíveis 

líquidos derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel especificada ou 

autorizada pela ANP, e outros combustíveis automotivos o exercício da atividade de revenda varejista”.  
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natural que são produzidos. Isto é, após o término ou cancelamento do contrato todo o 

petróleo e gás natural que não foram extraídos permanecem como propriedade da União. 

Os direitos obtidos de explorar e produzir podem ser transferidos a outras empresas, 

com permissão da ANP e sob as condições de contrato. A Lei do Petróleo também permitiu a 

entrada de empresas estrangeiras na concorrência pelos blocos leiloados nas rodadas de 

licitação e no exercício das atividades de E&P, desde que as mesmas fossem constituídas 

conforme as leis do Brasil e possuíssem sede e administração no país. 

Na vigência da Lei nº 9.478/1997 a única forma legal de obter o direito de exploração 

e produção de petróleo é via as rodadas de licitação. Apesar de as rodadas apresentarem um 

padrão, alguns critérios podem ser alterados de uma rodada para outra, como por exemplo, as 

exigências feitas para as empresas concorrentes.  

A determinação dos blocos que são oferecidos nas rodadas depende de diversos itens 

técnicos, como por exemplo, a quantidade disponível de informações que indique a existência 

de óleo numa região. A seleção final segue as diretrizes da Resolução CNPE nº 8/2003 e a Lei 

12.351/2010. (ANP, 2012a). 

O processo de organização de uma rodada de licitação é feito da seguinte forma (ANP, 

2012a): 

 

i. Definição de blocos; 

ii. Anúncio da rodada; 

iii. Publicação do pré-edital e da minuta do contrato de concessão; 

iv. Realização da audiência pública; 

v. Recolhimento das taxas de participação e das garantias de oferta; 

vi. Disponibilização do pacote de dados;  

vii. Seminário técnico-ambiental; 

viii. Seminário jurídico-fiscal; 

ix. Publicação do edital e do contrato de concessão; 

x. Abertura do prazo para a habilitação das empresas concorrentes; 

xi. Realização do leilão para apresentação das ofertas; 

xii. Assinatura dos contratos de concessão. 

 

Após cada licitação, os contratos de concessão são celebrados e a ANP passa a 

acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos diversos deveres assumidos em contrato pelas 

empresas vencedoras, tendo como alvo garantir que tais empresas adotem as melhores 

práticas da indústria internacional do petróleo e obedeçam às normas e procedimentos 

técnicos e científicos pertinentes. (ANP, 2012b). São fiscalizados os seguintes pontos abaixo: 
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i. Os pagamentos pela ocupação (ou retenção) das áreas; 

ii. o pagamento dos royalties; 

iii. o pagamento de participação especial e de investimento em pesquisa e 

desenvolvimento no caso de campos de grande volume de produção ou de alta 

rentabilidade; 

iv. as condições de devolução das áreas; 

v. a vigência, duração do contrato e os prazos e programas de trabalho para as 

atividades de exploração e produção; 

vi. o compromisso com a aquisição de bens e serviços de fornecedores nacionais; 

vii. o compromisso com a realização do Programa Exploratório Mínimo (PEM) 

proposto na oferta vencedora, com período variável entre três a oito anos; 

viii. as responsabilidades das concessionárias, inclusive quanto a danos ao meio 

ambiente e segurança operacional;  

ix. o investimento de 1% da Receita Bruta em Pesquisa e Desenvolvimento para 

campos com grande volume de produção ou elevada rentabilidade (PINTO JR & 

TOLMASQUIM, 2012, p. 275). 

 

Para que o acompanhamento dos contratos de concessão seja feito da melhor forma 

possível, é garantido à ANP livre acesso às áreas da concessão e às operações em curso, aos 

equipamentos e instalações utilizados, bem como a todos os registros, estudos e dados 

técnicos disponíveis, inspeção de instalações e de equipamentos. 

O governo recebe uma parcela da arrecadação das vendas petrolíferas sobre as 

atividades de E&P, a qual é de origem das participações governamentais e tributos que 

incidem sobre as empresas. 

Para as atividades E&P onshore, é pago um valor ao dono da terra. Existe também o 

REPETRO, Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados 

às Atividades de Pesquisa e Lavra das Jazidas de Petróleo e Gás Natural, que possibilita a 

desoneração de carga tributária incidente sobre fornecimento de bens no segmento de E&P.  

No Brasil, desde a exploração até a distribuição é incidido uma tributação, reflexo da 

estrutura tributária do país. Os tributos são classificados como diretos ou indiretos e são 

atribuídos à União, Estados e Distrito Federal e Municípios. Os tributos diretos referentes às 

atividades de E&P de petróleo e gás natural são: 

i. Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ); 

ii. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL); 

iii. Contribuições Sociais do Programa de Integração Social (PIS) e 

iv. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

No tocante à PE, para campos com elevada produção ou rentabilidade, são incididas 

alíquotas sobre a receita liquida da produção trimestral. 
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Os tributos indiretos
51

 são: 

i. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 

ii. Imposto Sobre Serviços (ISS); 

iii. Imposto sobre Produto Industrializado (IPI); 

iv. Imposto sobre Importação (II) e 

v. Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

 

No que tange ao pagamento dos royalties, a alíquota que incide sobre o total da 

produção de petróleo e gás foi alterado de 5% (Lei nº 7.990/1989) para 10% (Lei nº 

9.478/1997) e pode atingir um mínimo de 5% considerando as expectativas de produção e os 

risos geológicos. O valor da alíquota é determinado no contrato de concessão entre a ANP e 

as empresas ganhadoras.  

Sob a égide da Lei nº 9.478/1997 o pagamento dos royalties é baseado em duas 

estruturas. Para um montante mínimo de 5% da produção, a distribuição é feita conforme o 

Art. 7º, Lei nº 7.990. Na exploração em terra (onshore), os Estados produtores recebem 70%, 

os Municípios produtores 20% e os Municípios que possuem instalações marítimas ou 

terrestres de embarque e desembarque de óleo bruto e gás natural recebem 10%.  Na 

exploração em mar (offshore), os Municípios descritos anteriormente continuam recebendo 

10%, os Estados confrontantes com poços, Municípios confrontantes e suas áreas 

geoeconômicas recebem 30% cada; 20% são destinados ao Comando da Marinha e 10% para 

o Fundo Especial, neste caso, 20% para todos os Estados e 80% para todos os Municípios 

(Art. 18, § 2º, Decreto nº 1/1991). 

No caso da parcela dos royalties (pré-definida em contrato) excedente ao montante 

mínimo de 5% da produção, a distribuição será realizada de acordo com o Art. 49 da Lei nº 

9.478.  Na exploração em terra, os Estados produtores recebem 52,5% enquanto que os 

Municípios produtores recebem 15%. Para os Municípios afetados pelo embarque e 

desembarque de petróleo bruto e gás natural, são destinados 7,5% e 25% para o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT). Na exploração em mar, os Estados e Municípios produtores 

confrontantes recebem cada 22,5%; os Municípios afetados pelo embarque e desembarque de 
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 A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) ficou em vigor até 2007. 
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petróleo bruto e gás natural recebem 7,5%, assim como o Fundo Especial. Para o MCT é 

destinado 25% e 15% para o Ministério da Marinha. A tabela baixo resume as frações: 

 

Tabela 4.1 – Distribuição dos Royalties 

 Parcela de 5% Parcela acima de 5% 

Terra (onshore) 70% Estados Produtores 

20% Municípios 

Produtores 

10% Municípios com 

instalações de embarque e 

desembarque de petróleo e 

gás natural 

52,5% Estados Produtores 

25% MCT 

15% Municípios 

Produtores 

7,5% Municípios afetados 

pelo embarque e 

desembarque de petróleo 

bruto e gás natural 

Mar (Offshore) 30% Estados confrontantes 

com poços 

30% Municípios 

confrontantes com poços e 

suas áreas geoeconômicas 

20% Comando da Marinha 

10% Fundo Especial 

(Estados e Municípios) 

10% Municípios com 

instalações de embarque e 

desembarque de petróleo e 

gás natural 

25% MCT 

22,5% Estados 

confrontantes com poços 

22,5% Municípios 

confrontantes com poços  

15% Comando da Marinha 

7,5% Fundo Especial 

(Estados e Municípios) 

7,5% Municípios com 

instalações de embarque e 

desembarque de petróleo e 

gás natural 

    Fonte: ANP (2009). 

 

Ao MME são destinados 40%; 10% ao Ministério do Meio Ambiente (MMA); o 

Estado fica com 40% e o Município produtor (onshore) ou confrontante (offshore) com 10%.   

O fato de neste regime de concessão existir duas possibilidades na distribuição dos 

royalties, revela que a divisão dos mesmos sempre será diferenciada, uma vez que depende da 
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alíquota de cada campo. Ressalta-se também que, a Lei nº 9.478/1997 não estabeleceu de 

maneira geral, normas de aplicação para o uso dos royalties, o que foi somente determinado 

pelo Decreto nº 1/1991, referente aos Estados e Municípios (Art. 24, Decreto nº 1/1991 que 

regulamenta a Lei nº 7.990/1989) que deveriam “aplicar os recursos previstos neste Capítulo, 

exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, 

irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico”.  

Entretanto, como essas normas não foram citadas na Lei do Petróleo, as mesmas foram 

consideradas inválidas, decisão esta corroborada pelo Tribunal de Contas da União e do 

Estado. Somente foi descrito na Lei nº 9.478 as restrições (pagamento de pessoal e de dívidas 

públicas), as quais são observadas para fiscalização das prefeituras e Unidades de 

Federação
52

.  

Ao final, pode-se dizer que no âmbito da Lei nº 9.478/1997, a qual introduziu o regime 

de concessão pura, a indústria de petróleo brasileira tornou-se mais competitiva e dinâmica, 

permitindo a atuação de agentes privados e internacionais e desenvolvendo novas tecnologias 

para o setor. Entretanto, com a descoberta do pré-sal em 2007, o governo resolveu rediscutir o 

marco regulatório, considerando a imensa quantidade de recursos e os baixos riscos 

provenientes dessas jazidas.  

 

4.2 O NOVO MARCO REGULATÓRIO 

 

4.2.1 A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL 

 

Antes de abordar a nova legislação do setor petrolífero brasileiro, é necessário fazer 

uma descrição sobre a bacia petrolífera do pré-sal. A descoberta da província do pré-sal, que 

se estende do norte de Santa Catarina até o Espírito Santo, representou um marco para a 

indústria de petróleo nacional e internacional, uma vez que existe um grande potencial de 

maior participação brasileira no mercado mundial de petróleo e derivados. (LIMA, 2011, p. 5; 

PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 280). 

                                                           
52

 Alguns Estados como o do Rio de Janeiro e Espírito Santo possuem um percentual dos royalties com destino 

certo. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 279). 



89 

 

 

 

Segundo o EMI nº 38/2009, A bacia do pré-sal possui uma área estimada de 149.000 

km², “com aproximadamente 800 km de extensão e, em algumas áreas, 200 km de largura, 

sob lâmina d'água de 800 a 3000 metros de profundidade e soterramento de 3 a 4 mil metros”, 

atingindo as bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.  

A figura 4.2 abaixo mostra os blocos sob concessão, os campos de petróleo e gás em 

fase de produção, os poços perfurados, testados e quais os reservatórios mais promissores. 

 

 

Figura 4.2 – Esquema da província do pré-sal 

Fonte: LIMA (2009). 

 

Os campos mais importantes e seus volumes recuperáveis em áreas concedidas na 

Bacia de Santos são: 

i. Lula (Tupi): 6,5 bilhões de barris. 

ii. Cernambi (Iracema): 1,8 bilhão de barris 

iii. Iara: 3 a 4 bilhões de barris 

iv. Guará: 1,1 a 2 bilhões 

 

Neste novo panorama, colocou-se em pauta de discussão a alteração do marco 

regulatório brasileiro, pois a Lei nº 9.478/1997 não previa o uso de outras modalidades de 

contratação, a não ser o regime de concessão. Buscava-se atender o interesse público e 
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direcionar os recursos de exploração do pré-sal de um modo a maximizar o desenvolvimento 

do país. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 280). 

Em 8 de novembro de 2007, a Resolução nº 6 foi publicada pelo CNPE, a qual 

indicava a existência de um significativo volume recuperável de óleo e gás natural. Esta 

resolução determinou em seu Art. 1º que a ANP retirasse da nona rodada (dezembro 2007) os 

blocos das Bacias de Campos, do Espírito Santo e de Santos com possíveis acumulações 

localizados no pré-sal. Entretanto, dos 120.000 km
2
 da área do pré-sal, 41.000 km² já haviam 

sido leiloados em outras rodadas. Neste caso, a solução foi manter em regime de concessão os 

contratos celebrados nas áreas já outorgadas e criar um novo marco legal para os blocos que 

seriam licitados. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 281). 

Para isto o MME, por intermédio da Resolução nº 6/2007 avaliou as alterações que 

seriam necessárias para a criação de um novo regime, respeitando os contratos vigentes. Com 

esse propósito, primeiramente foi criado pelo MME um grupo de estudo em parceria com o 

EPE e mais tarde, em 17 de julho de 2008, o Presidente da República instituiu a Comissão 

Interministerial. A missão dessa comissão era: 

 

- permitir o exercício do monopólio da União de forma apropriada; 
- introduzir nova concepção de gestão dos recursos petrolíferos pelo Estado; 
- otimizar o ritmo de exploração dos recursos do Pré-Sal; 
- aumentar a apropriação da renda petrolífera pela sociedade; 
- manter atrativa a atividade de exploração e produção no País; 
- contribuir para o fortalecimento da posição internacional do País; 
- contribuir para a ampliação da base econômica e industrial brasileira; 
- garantir o fornecimento de petróleo e gás natural no País; e 
- evitar distorções macroeconômicas resultantes da entrada de elevados volumes de 

recursos relacionados à exportação dos hidrocarbonetos produzidos no Pré-Sal. 

(EMI, nº 38/2009). 
 

A necessidade de mudar a regulação estabelecida pela Lei nº 9.478 foi relacionada a 

definir novos critérios que viessem reger a exploração e produção de óleo e gás no país. Um 

dos principais motivos a ser tratado sobre as novas descobertas do pré-sal é a questão 

referente à delimitação dos reservatórios, isto é, como atribuir os direitos de propriedade nas 

áreas adjacentes aos principais blocos do pré-sal, as quais ainda não foram licitadas. 

Considerando que os reservatórios estarão possivelmente conectados, para iniciar a produção, 

será vital que antes sejam realizados os acordos de individualização das jazidas. Embora a 

prática de individualização seja comum na IMP, ela geralmente ocorre em situações com altos 
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custos de transação e baixa abundância de petróleo, contexto este contrário ao que está se 

formando, considerando as reservas já identificadas no pré-sal. Além disso, as áreas 

adjacentes aos blocos do pré-sal tendem a apresentar menores riscos exploratórios, dada a 

possível interligação entre os reservatórios. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 282). 

Vale lembrar que o arcabouço regulatório estabelecido pela Lei nº 9.478/1997 foi 

constituído num período de busca pela autossuficiência. Dessa forma, a perspectiva de se 

incorporar uma imensa quantidade de óleo e gás às reservas provadas brasileiras gera uma 

mudança brusca no papel geopolítico do Brasil no mercado internacional de petróleo, 

fazendo-se urgente modificar o marco regulatório que estava em vigor de modo a capacitar o 

país por meio de ferramentas políticas e regulatórias para lidar com essa nova situação. 

(PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 282). 

Durante o período de concessão, o concessionário assumia não só os riscos como o 

produto da exploração, caso obtivesse êxito. Já no pré-sal, os estudos geológicos revelam uma 

alta produtividade e baixos riscos. Assim, visando uma maior participação e controle pela 

União e em benefício da sociedade nesta nova fase, a Comissão Interministerial após ter 

estudado diversos casos internacionais, propôs o regime de contratação por partilha de 

produção. (EMI nº 38/2009; PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 283). 

Como dito anteriormente, a maior vantagem do regime de partilha é proporcionar um 

maior controle do processo, da exploração até a comercialização. Conforme o EMI nº38/2009, 

este novo modelo busca 

 

aumentar a participação da sociedade nos resultados da exploração de petróleo, de 

gás e de outros hidrocarbonetos fluidos nas áreas do Pré-Sal e estratégicas; destinar 

os recursos advindos de tal atividade a setores estruturalmente fundamentais para o 

desenvolvimento social e econômico; e fortalecer o complexo produtivo da indústria 

do petróleo e gás do País, preservando os interesses estratégicos nacionais. 

 

No ano de 2009, quatro Projetos de Lei (PL) foram elaborados com o objetivo de 

inserir as alterações, a saber: 

i. PL nº 5.938/2009: trata sobre a exploração e produção de petróleo e derivados 

na província do pré-sal sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas 

estratégicas;  
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ii. PL nº 5.939/2009: discorre sobre a autorização dada ao Poder Executivo para 

criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 

Natural S.A (PETRO-SAL); 

iii. PL nº 5.940/2009: dispõe sobre a criação do Fundo Social – FS; 

iv. PL nº 5.941/2009: versa sobre a autorização dada à União para ceder 

onerosamente à Petrobras, o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos em blocos localizados na área do pré-sal, dispensada 

a licitação.  

 

4.2.2 A CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS 

 

Os artigos citados neste tópico fazem menção à Lei nº 12.276, exceto quando for 

citada outra referência. 

O PL nº 5.941/2009 foi convertido na Lei nº 12.276/2010 em 30 de junho de 2010, 

permitindo a União ceder onerosamente à Petrobras, “dispensada a licitação, o exercício das 

atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 

de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, em áreas não concedidas 

localizadas no pré-sal” , válida pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data de publicação 

da Lei. (Art. 1º, Art. 8º). Nos termos do EMI nº 39/2009, a cessão onerosa foi justificada:  

i.  Pelo interesse da União em fortalecer a Petrobras, dotando-a com recursos 

gerados de áreas do pré-sal que apresentam baixo risco de exploração e potencial retorno 

financeiro. Desse modo, a União contribui para o crescimento da estatal, da qual é acionista 

controladora. 

ii. Pela viabilização de condições para exploração imediata do pré-sal, otimizando 

e antecipando a participação da sociedade brasileira no usufruto da riqueza e benefícios 

gerados por essa recente descoberta. 

iii. Pelo fato da União não possuir ela mesmo uma estrutura capaz de realizar as 

atividades de E&P. 

 

Determinou-se que a cessão deve gerar efeitos até que produza, no máximo, cinco 

bilhões de barris equivalentes de petróleo (Art. 1º, § 2º) e em troca, o “pagamento devido pela 
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Petrobras pela cessão (...) deverá ser efetivado prioritariamente em títulos da dívida pública 

mobiliária federal, precificados a valor de mercado”. (Art. 1º, § 3º).  Todos os riscos 

relacionados à exploração serão assumidos pela Petrobras, não podendo ser cedidos ou 

alienados (EMI nº 39/2009), assim como a propriedade resultado da lavra (Art. 1º, § 2º). 

Como visto anteriormente, sobre esse resultado incidem os royalties, que deverão ser 

distribuídos entre os entes da Federação segundo o Art. 5º da Lei nº 12.276: 

  

Art. 5
o
  Serão devidos royalties sobre o produto da lavra de que trata esta Lei nos 

termos do art. 47 da Lei n
o
 9.478, de 6 de agosto de 1997.  

§ 1
o
  A parcela do valor dos royalties que representar 5% (cinco por cento) da 

produção será distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei n
o
 7.990, de 28 

de dezembro de 1989.  

§ 2
o
  A parcela do valor dos royalties que exceder a 5% (cinco por cento) da 

produção será distribuída nos termos do inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 de 

agosto de 1997.  

 

O contrato da cessão deverá conter diversas cláusulas, estabelecidas em lei, no Art. 2º, 

sendo que o contrato e sua revisão deverão ser submetidos previamente à análise do CNPE.  

Estabeleceu-se no Art. 3º que “Os volumes de barris equivalentes de petróleo da 

cessão, bem como os seus respectivos valores econômicos, serão determinados a partir de 

laudos técnicos elaborados por entidades certificadoras, observadas as melhores práticas da 

indústria do petróleo”, cabendo à ANP “(...) obter o laudo técnico de avaliação das áreas que 

subsidiará a União nas negociações com a Petrobras sobre os valores e volumes”. A respeito 

disso, a entidade certificadora contratada pela Petrobras foi a empresa DeGoLyer and 

MacNaughton para ajudar nas negociações com a União, enquanto a ANP contratou a 

Gaffney, Cline εt Associates (GCA) a fim de constituir um relatório técnico que subsidiasse 

as transações com a Petrobras sobre os valores e volumes das áreas não concedidas do Pré-sal. 

(LIMA, 2011, p. 55). 

A ANP foi escolhida como órgão regulador e fiscalizador das atividades empenhadas 

pela Petrobras, incluindo os acordos de “individualização da produção a serem assinados entre 

a Petrobras e os concessionários de blocos localizados na área do pré-sal”. (Art. 8º).  

Em 1 de setembro de 2010, foi aprovado pela Petrobras e pelo CNPE, o contrato de 

Cessão Onerosa, concedendo definitivamente os campos de Tupi sul, Florim, Nordeste de 

Tupi, Franco, Guará EAST, Iara e Peroba. Este último seria utilizado no caso das outras áreas 

contempladas não atendessem o que havia sido estabelecido em contrato. O valor inicial do 
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contrato foi de R$ 74,808 bilhões, equivalente a US$ 42,533 bilhões, sendo que sua vigência 

é 40 anos, podendo ser prorrogado pela União até 5 anos, no máximo, caso solicitado pela 

Petrobras. (LIMA, 2011, p. 73; PETROBRAS, 2010). Para que a Petrobras pudesse pagar o 

valor inicial do contrato 

 

foi realizado um processo público de capitalização da empresa, em setembro de 

2010, através do qual a União e acionistas privados injetaram R$ 120 bilhões na 

empresa, através da subscrição de novas ações. (LUCCHESI, 2011, p. 68). 

 

 

Desse modo, o capital social da Petrobras que era de R$ 85.108.544.480,00 passou 

para R$ 205.357.103.148,30, um aumento de 141,3%, tornando-se a maior capitalização 

realizada no mundo. Em virtude deste evento, a Petrobras pulou para a quarta posição das 

maiores companhias do mundo em valor de mercado, atrás apenas da Exxon, Apple e 

PetroChina. (LIMA, 2011, p. 112). 

 

Tabela 4.2 – Valores e volumes dos campos 

Área do 

Contrato 

Volume da Cessão Onerosa 

(milhões barris de óleo 

equivalentes) 

Valor do Barril 

(US$/boe) 

Valoração da Cessão 

Onerosa (US$ mil) 

Tupi sul 128.051 7,85 1.005.197 

Florim 466.968 9,01 4.207.380 

Tupi NE 427.784 8,54 3.653.275 

Peroba - 8,53 
 

Guará 

EAST 
319.107 7,94 2.533.711 

Franco 3.058.000 9,04 27.644.320 

Iara 599.560 5,82 3.489.437 

Total 4.999.469 
 

42.533.320 

Fonte: Petrobras, 2010 

 

A figura abaixo mostra a localização das áreas cedidas. 
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Figura 4.3 – Localização de áreas concedidas 

Fonte: Petrobras (2010). 

 

4.2.3 A PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A 

  

No dia 2 de agosto de 2010, o PL nº 5.939/2009 foi convertido na Lei nº 12.304/2010, 

autorizando o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e 

Gás Natural S.A (PPSA) - vinculada ao MME - responsável pela gestão dos contratos de 

partilha de produção e pela comercialização de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos da União. (Art. 2º, Lei nº 12.304). A PPSA, no Art. 4º, deverá: 

 

i. Praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de 

produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia; 

ii. Praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos para a 

comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da 

União, especialmente:  

iii. Analisar dados sísmicos fornecidos pela ANP e pelos contratados sob o 

regime de partilha de produção;  

iv. Representar a União nos procedimentos de individualização da produção e 

nos acordos decorrentes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas 

estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou não contratadas sob o regime 

de partilha de produção; e  

v. Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de seu objeto social, 

conforme definido no seu estatuto.  
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A fim de executar suas respectivas atividades, não será necessário realizar licitação 

para contratar a PPSA pela administração pública (Art. 5º, Lei nº 12.304). Vale ressaltar que a 

PPSA não “será responsável pela execução, direta ou indireta, das atividades de exploração, 

desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos”. (Parágrafo único, Lei nº 12.304). 

Nas palavras da EMI nº 40/2009, para conseguir atingir seu propósito, a PPSA deve 

possuir autonomia financeira e orçamentária apropriada à sua responsabilidade e ao ambiente 

da indústria de petróleo, com meios para atrair, reter e remunerar com mérito um corpo 

técnico com alta competência. 

É importante comentar que, segundo o Art. 63 da Lei nº 12.351/2010, a União, via 

ANP, assumirá o papel da PPSA enquanto a mesma não for criada, sendo que suas 

competências poderão ser delegadas por ação do Poder Executivo. 

Em relação ao arranjo institucional após a criação da PPSA, vê-se a figura abaixo: 

 

 

Figura 4.4 – Estrutura Organizacional da Indústria de Petróleo Brasileira, após PPSA 

Legenda: ________ Subordinado       _ _ _ _ _ _ Vinculado 

Fonte: Pinto jr & Tolmasquim, (2012, p. 285). 

 

4.2.4 O NOVO REGIME DE PARTILHA E O FUNDO SOCIAL 

 

Antes de dar início, é preciso informar que todos os artigos citados neste tópico fazem 

menção à Lei nº 12.351, exceto quando for citada outra referência. 
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Em 22 de dezembro de 2010, foi aprovada a Lei nº 12.351/2010, englobando os PL nº 

5.938/2009 e PL nº 5.940/2009. Definiu-se um novo modelo de regulação para as atividades 

de E&P nos blocos do pré-sal e áreas estratégicas. De acordo com a lei, as áreas do pré-sal 

podem ser estendidas de acordo com a evolução dos dados geológicos (Art. 2º, inciso IV). As 

áreas estratégicas são regiões de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitadas em 

ato do Poder Executivo, de baixo risco exploratório e que apresentam elevado potencial de 

produção (Art. 2º, inciso V). Neste novo regime de exploração e produção de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos - a partilha de produção - o contratado exerce as 

atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção, assumindo todos os riscos. 

Se houver descoberta comercial, o contratado apropria-se do direito ao custo em óleo, ao 

volume de produção correspondente aos royalties devidos e a parcela do excedente em óleo, 

na proporção, condições e prazos determinados em contrato (Art. 2º, inciso I). 

O custo em óleo
53

 é a parcela dos hidrocarbonetos produzidos, em caso de descoberta 

comercial, que ressarcirá os contratados dos custos e investimentos realizados nas atividades 

de “exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a 

limites, prazos e condições estabelecidos em contrato”. (Art. 2º, inciso II). O excedente em 

óleo é a parcela da produção repartida entre a União e a empresa contratada, estabelecida em 

contrato, resultado da diferença entre o volume total de produção e o custo em óleo mais os 

royalties, e quando exigível, a participação dos proprietários de terra
54

. (Art. 2º, inciso III). 

Vale apontar que a União por meio da PPSA poderá contratar a Petrobras, sem 

processo licitatório, no papel de ente comercializador da sua parcela excedente de óleo. (Art. 

45, parágrafo único). 

Analogamente ao contrato de concessão, o contrato de partilha de produção apresenta 

duas fases: 

i. exploração, na qual é realizada avaliação de eventuais descobertas a fim de declarar 

sua comercialidade; 

                                                           
53

 Embora os custos e investimentos sejam restituídos diante da comercialidade de um campo, o custo em óleo 

não ressarcirá os gastos efetivados com o pagamento das receitas governamentais, uma vez que a contratada 

terá direito sobre o volume de produção de hidrocarbonetos correspondente aos royalties devidos para fazer 

frente aos seus pagamentos. (PINTO JR & TOLMASQUIM, 2012, p. 287). 
54

 Art. 43.  O contrato de partilha de produção, quando o bloco se localizar em terra, conterá cláusula 

determinando o pagamento, em moeda nacional, de participação equivalente a até 1% (um por cento) do valor 

da produção de petróleo ou gás natural aos proprietários da terra onde se localiza o bloco. 
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ii. produção, aonde ocorre as etapas de desenvolvimento. 

 

É importante lembrar que este contrato não é válido para outro qualquer recurso 

natural, sendo obrigação do operador informar ao comitê operacional e à ANP, caso descubra 

qualquer jazida de petróleo, gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos ou de quaisquer 

minerais. (Art. 28; Art. 30). 

Caso uma jazida do pré-sal de áreas estratégicas ou não, se estenda além do bloco 

concedido ao concessionário, este deverá informar a ANP sobre a situação e então, seguirá o 

processo de individualização da produção, ocorrendo unificação do desenvolvimento e 

produção da mesma. Neste âmbito, todos os acordos serão submetidos à prévia aprovação da 

ANP, sendo de sua responsabilidade: (Art. 2º, inciso XIX; Art. 33, § 1º; Art. 36; Art. 37; Art. 

39).  

i. Determinar o prazo para celebração do acordo de individualização, conforme 

diretrizes do CNPE (Art. 33, § 2º); 

ii. Regular os procedimentos e diretrizes do acordo de individualização o qual 

apontará o operador da jazida em questão (Art. 34). 

Quando for recusado se firmar o acordo, o contrato de partilha de produção será 

extinto após decisão da ANP (Art. 32, inciso VI). Implicará também no término tanto dos 

contratos de concessão como os de partilha, caso uma das partes se recuse em aceitar o acordo 

de individualização da produção, suspendendo o desenvolvimento e produção da jazida 

enquanto o acordo não for aprovado. Em alguns casos, as atividades em campo serão 

mantidas por autorização e condições estabelecidas da ANP (Art. 41, Parágrafo único). 

Em todos os contratos de partilha de produção, a Petrobras será operadora, garantindo 

no mínimo uma participação de 30% (Art. 10, inciso III, c). Esses contratos serão celebrados 

pela União, por meio do MME, em duas situações. Poderá ocorrer que, visando proteger o 

interesse nacional e atender as metas da política energética do Brasil, o CNPE proponha ao 

presidente da República os contratos a serem realizados diretamente com a Petrobras, não 

havendo licitação. Outro meio será via processo licitatório na modalidade de leilão, no qual a 

Petrobras também poderá participar. (Art. 8º, incisos I-II; Art. 12; Art. 14). 

Sendo contratada diretamente ou vencendo isoladamente uma licitação, a Petrobras 

deverá formar um consórcio com a PPSA (Art. 19). No caso de outras empresas vencerem, 
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essas deverão montar um consórcio com a Petrobras e a PPSA, a qual representará os 

interesses da União no contrato de partilha de produção. (Art. 20-21). 

O consórcio será administrado por seu comitê operacional (Art. 22) no qual a PPSA, 

que possuirá seus representantes, indicará metade dos integrantes e também o presidente do 

comitê, enquanto os outros consorciados indicarão o restante. (Art. 23). 

Vale lembrar que como operadora, a Petrobras em consórcios será responsável por 

executar o contrato, não anulando a responsabilidade dos demais consorciados (Art. 20, § 3º). 

Nesse novo regime, os direitos e deveres dentro do consórcio, como por exemplo, os riscos 

exploratórios serão proporcionais à participação de cada consorciado (Art. 20, § 2º), com 

exceção da PPSA. (Art. 8º, § 2º). 

Seja por qualquer motivo definido no Art. 32, extinto o contrato de partilha de 

produção será dever do contratato: 

i. Remover equipamentos e bens que não sejam objetos de reversão; 

ii. Reparar/indenizar danos gerados por suas atividades e; 

iii. Exercer recuperação ambiental de acordo com as regras estabelecidas pelas 

autoridades competentes. 

 

A respeito dos royalties e da participação especial, a Lei nº 12.351 propôs em seu Art. 

64 novos critérios para a distribuição dos mesmos. A proposta, a saber, era: 

 

Art. 64. Ressalvada a participação da União, bem como a destinação prevista na 

alínea d do inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a parcela 

restante dos royalties e participações especiais oriunda dos contratos de partilha de 

produção ou de concessão de que trata a mesma Lei, quando a lavra ocorrer na 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, será dividida 

entre Estados, Distrito Federal e Municípios da seguinte forma:  

I - 50% (cinquenta por cento) para constituição de fundo especial a ser distribuído 

entre todos os Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios de repartição do 

Fundo de Participação dos Estados - FPE; e  

II - 50% (cinquenta por cento) para constituição de fundo especial a ser distribuído 

entre todos os Municípios, de acordo com os critérios de repartição do Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM.  

§ 1º A União compensará, com recursos oriundos de sua parcela em royalties e 

participações especiais, bem como do que lhe couber em lucro em óleo, tanto no 

regime de concessão quanto no regime de partilha de produção, os Estados e 

Municípios que sofrerem redução de suas receitas em virtude desta Lei, até que estas 

se recomponham mediante o aumento de produção de petróleo no mar.  

§ 2º Os recursos da União destinados à compensação de que trata o § 1º deverão ser 

repassados aos Estados e Municípios que sofrerem redução de suas receitas em 
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virtude desta Lei, simultaneamente ao repasse efetuado pela União aos demais 

Estados e Municípios.  

§ 3º Os royalties correspondem à participação no resultado da exploração de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o § 1º do art. 

20 da Constituição Federal, vedada a sua inclusão no cálculo do custo em óleo, bem 

como qualquer outra forma de restituição ou compensação aos contratados, 

ressalvado o disposto no § 1º do art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

 

Contudo, esse novo modelo de distribuição foi vetado pelo Presidente da República, 

veto esse que ainda não foi apreciado pelo Congresso Nacional. (LIMA, 2011, p. 27). Nas 

palavras do presidente, o Art. 64 foi vetado, pois não estabelecia uma fórmula ou alíquota 

para obtenção do montante total dos recursos provenientes dos royalties. Além disso, não foi 

determinado o percentual correspondente à participação da União, nem aquele que seria 

destinado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, dados que são imprescindíveis para 

calcular a divisão entre a União e os demais entes da federação. Também não ficou claro se a 

nova proposta seria aplicada somente aos contratos futuros ou aos que já estavam em vigor. 

Igualmente, não foi tomado nenhum critério para a compensação de receitas aos Estados e 

Municípios pela União. 

Desse modo, no que concerne às receitas governamentais, o regime de partilha de 

produção terá somente os royalties – com alíquotas ainda não definidas - e o bônus de 

assinatura (não será cobrada a PE, Taxa de Ocupação e Retenção de Área). Junto a isso, não 

foi estabelecido o percentual mínimo do excedente em óleo da União, nem um limite para 

recuperação dos custos pela empresa contratada. Esse panorama acaba por não garantir uma 

receita maior para o país, comparada ao regime de concessão. (LIMA, 2011, p. 27; PINTO JR 

& TOLMASQUIM, 2012, p. 287). 

Segundo Lima (2011, p. 50), um ponto interessante sobre o regime de partilha 

instituído na Lei nº 12.351 é sua diferença do regime de partilha convencional em alguns 

aspectos relevantes. A tabela abaixo explica melhor esses pontos. 

 

Tabela 4.3 - Comparação ente o regime de partilha convencional e o brasileiro 

Pontos importantes 
Regime de partilha 

produção convencional 

Regime brasileiro de 

partilha produção 

Parcela do Excedente em 

óleo da União 

Critérios estabelecidos em 

lei 

Critérios não estabelecidos 

em lei 

(continua) 
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Tabela 4.3 - Comparação ente o regime de partilha convencional e o brasileiro 

(continuação) 

Limite para a recuperação 

dos custos pelo contratado 

Critérios estabelecidos em 

lei 

Critérios não estabelecidos 

em lei 

Royalties 

Não é cobrado em muitos 

países, visto que a receita 

do Estado é garantida por 

um limite para recuperação 

do custo em óleo e por uma 

parcela do seu excedente 

Estabelecido em lei, sem 

definição da alíquota, mas 

ao contratado é assegurado 

um volume de produção 

correspondente 

Petrobras como operadora 

única e como investidora 

obrigatória 

Inovação estranha ao 

conceito de partilha de 

produção, visto que, nesse 

regime, o objetivo do 

estado é ficar com a maior 

parte do excedente em óleo 

sem investir e sem correr 

riscos 

Estabelecido em lei 

Órgão regulador como uma 

das partes do contrato 

Não é comum, visto que 

cabe ao órgão regulador 

fiscalizar o contrato, mas 

nunca ser parte. O normal é 

que uma empresa pública 

seja parte uma das partes 

do contrato 

Em áreas não estratégicas, 

o órgão regulador é parte 

do contrato. No pré-sal, o 

MME é parte do contrato, e 

não a PPSA 

Petróleo ou equivalente 

monetário 

O Estado opta por receber 

o petróleo, físico ou 

equivalente monetário do 

excedente em óleo da 

União 

Estabelecido em lei que a 

União tem que receber o 

petróleo. A PPSA vai ser 

responsável pela gestão dos 

contratos de 

comercialização desse 

petróleo 

    Fonte: Lima (2011, p. 50). 

 

A Lei nº 12.351/2010 também estabeleceu a criação do Fundo Social – FS 

 

de natureza contábil e financeira, vinculado à Presidência da República, com a 

finalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, 

na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de 

desenvolvimento: 

I - da educação; 
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II - da cultura; 

III - do esporte; 

IV - da saúde pública; 

V - da ciência e tecnologia; 

VI - do meio ambiente; e 

VII - de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. (Art. 47). 

 

De acordo com Art. 47, § 1º, todos esses programas e projetos deverão estar sob as 

normas do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e da lei 

orçamentário anual (LOA). 

Vale ressaltar que o § 2º do Art. 47 propunha que, dos recursos do FS para aplicação 

nos programas e projetos, 50% deveriam ser aplicados em programas direcionados ao 

desenvolvimento da educação pública, básica e superior, sendo o mínimo de 80% destinado à 

educação básica e infantil. Apesar de este ter sido vetado pelo Presidente da República, o veto 

ainda não foi apreciado pelo Congresso Nacional. (LIMA, 2011, p. 28).  

O FS tem como meta constituir-se poupança pública de longo prazo, o qual separará as 

receitas geradas pelas atividades de E&P no pré-sal e em áreas estratégicas das demais 

receitas governamentais, decisão esta influenciada pelas melhores práticas internacionais. 

Igualmente, deve maximizar os benefícios oriundos das receitas e evitar que somente a 

geração atual usufrua deles. É dever também do FS “controlar o impacto cambial
55

 das 

operações relativas” ao segmento de petróleo petrolífero e “evitar os efeitos inflacionários 

decorrentes do excesso de recursos disponíveis sobre a capacidade de investimento e de 

produção da economia em determinado período”. (EMI nº 119/2009). 

São recursos que compõem o FS conforme Art. 49: 

 

I - parcela do valor do bônus de assinatura destinada ao FS pelos contratos de 

partilha de produção; 

II - parcela dos royalties que cabe à União, deduzidas aquelas destinadas aos seus 

órgãos específicos, conforme estabelecido nos contratos de partilha de produção, na 

forma do regulamento; 

III - receita advinda da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos da União, conforme definido em lei; 

IV - os royalties e a participação especial das áreas localizadas no pré-sal 

contratadas sob o regime de concessão destinados à administração direta da União, 

observado o disposto nos §§ 1
o
 e 2

o
 deste artigo; 

                                                           
55

 Segundo Souza, C., (2009, p. 17), a literatura acadêmica em geral reconhece a doença holandesa com um 

fenômeno aonde há perda na competitividade da indústria doméstica, e no máximo, desindustrialização, na 

qual alguns setores reduzem sua relevância na economia de um país devido à apreciação cambial gerada por 

um boom de recursos naturais, como por exemplo, novas descobertas de petróleo. 
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V - os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; e 

VI - outros recursos destinados ao FS por lei. 

 

Entretanto, o § 2
o
 do Art. 49 determinou que as áreas estabelecidas no inciso IV 

obedecessem à regra de transição, a critério do Poder Executivo, estabelecida sob a forma de 

regulamento. No dia 23 de dezembro de 2010, foi promulgado o Decreto nº 7.403 que 

regulamentava este parágrafo, mas que na verdade, não determinou nenhuma regra de 

transição, observando apenas o que já estava na Lei nº 9.478. Assim, segundo Lima (2011, p. 

29), os recursos do inciso IV, Art. 49, não serão enviados ao FS. 

Para os recursos do FS, haverá uma política de investimentos gerenciada pelo Comitê 

de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS), o qual contará com a presença do presidente 

do Banco Central do Brasil e dos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. A atividade desempenhada pelos membros do comitê será não 

remunerada e todos os custos relativos à operação do CGFFS serão bancados pelo FS (Art. 

52, § 1
o
-§ 3

o
). A meta dessa política de investimentos é “(...) buscar a rentabilidade, a 

segurança e a liquidez de suas aplicações e assegurar sua sustentabilidade econômica e 

financeira para o cumprimento das finalidades” do FS, sendo que os investimentos e 

aplicações do FS serão preferencialmente realizados a ativos no exterior, para diminuir a “(...) 

volatilidade de renda e preços na economia nacional”. (Art. 50, parágrafo único). 

É função de o CGFFS definir (Art. 53): 

 

I - o montante a ser resgatado anualmente do FS, assegurada sua sustentabilidade 

financeira; 

II - a rentabilidade mínima esperada; 

III - o tipo e o nível de risco que poderão ser assumidos na realização dos 

investimentos, bem como as condições para que o nível de risco seja minimizado; 

IV - os percentuais, mínimo e máximo, de recursos a serem investidos no exterior e 

no País; 

V - a capitalização mínima a ser atingida antes de qualquer transferência para as 

finalidades e os objetivos definidos nesta Lei.  

 

Segundo Art. 58, foi criado Conselho Deliberativo do Fundo Social - CDFS, “(...) com 

a atribuição de propor ao Poder Executivo, ouvidos os Ministérios afins, a prioridade e a 

destinação dos recursos resgatados do FS (...)”, sendo que sua “(...) composição, as 

competências e o funcionamento do CDFS serão estabelecidos em ato do Poder Executivo”. 

(§ 1
o
, Art. 58).  
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O destino dos recursos para programas e projetos deliberados prioritários para o CDFS 

deverá ser condicionado “(...) à prévia fixação de metas, prazo de execução e planos de 

avaliação, em coerência com as disposições estabelecidas no PPA”. (§ 3
o
, Art. 58). Aliado, 

tais projetos e programas terão que ser avaliados criteriosamente em todas as fases de 

execução, recebendo o apoio de instituições públicas e universitárias de pesquisa para 

monitorar os impactos reais sobre a população e nas regiões de intervenção. (§ 4
o
, Art. 58).  

De acordo com Art. 59 “As demonstrações contábeis e os resultados das aplicações do 

FS serão elaborados e apurados semestralmente, nos termos previstos pelo órgão central de 

contabilidade de que trata o inciso I do art. 17 da Lei n
o
 10.180, de 6 de fevereiro de 2001”, 

sendo o Poder Executivo responsável por encaminhar trimestralmente ao Congresso Nacional 

relatório de desempenho do FS. (Art. 60).  

  

4.3 ANÁLISE CRÍTICA 

 

O presente tópico é dividido em duas partes. A primeira consiste numa síntese 

comparativa entre os três regimes regulatórios vigentes no Brasil e em seguida é realizada 

uma análise SWOT relativa ao cenário desses regimes. 

 

4.3.1 RESUMO COMPARATIVO ENTRE OS MARCOS REGULATÓRIOS 

 

Visto que já foi realizada a conceituação dos regimes jurídico-regulatórios, segundo 

Bain & Company & Tozzini Freire advogados (2009, p.25-27), deve-se enfatizar que existem 

aspectos diferenciadores entre os regimes, os quais demarcam suas respectivas singularidades. 

Dentre tais elementos diferenciadores podem-se destacar os seguintes: 

i. Propriedade do Hidrocarboneto 

ii. Remuneração do Estado 

iii. Papel das OC 

iv. Papel do Governo 

v. Riscos/capital empregado 

 

A  
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Tabela 4 apresenta resume uma comparação entre os regimes de Concessão, Partilha e Cessão 

Onerosa.  

 

Tabela 4.4 – Comparação entre os regimes de Concessão, de Partilha e Cessão Onerosa. 

 
Concessão 

(Lei nº 9.478) 

Partilha (Lei nº 

12.351) 

Cessão Onerosa 

(Lei nº 12.276) 

Propriedade do 

Hidrocarboneto 

*No reservatório: 

do Estado. 

* Após extraído: da 

OC. 

*No reservatório: 

do Estado. 

* Após extraído: 

compartilhado entre 

o Estado e a OC, 

garantindo 

primeiramente o 

custo em óleo da 

OC. 

*No reservatório: 

do Estado. 

* Após extraído: da 

Petrobras (não pode 

exceder o volume 

de 5 bilhões de 

barris equivalentes 

de petróleo). 

Remuneração do 

Estado 

Participações 

governamentais 

(royalties) e 

tributação da OC. 

Comercialização da 

parcela do Estado 

no hidrocarboneto 

produzido e 

tributação da OC. 

Royalties 

Papel das OC 
Planejamento e 

execução 

Planejamento e 

execução 
- 

(continua) 
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Tabela 4.4 – Comparação entre os regimes de Concessão, de Partilha e Cessão Onerosa. 

(continuação) 

Papel do Governo 

Agente regulador 

(ANP): 

Regulamentação, 

acompanhamento e 

controle do 

processo. 

*Petrobras: 

planejamento e 

execução 

*Agente regulador 

(ANP): 

Regulamentação, 

acompanhamento e 

controle do 

processo. 

PPSA: gestão dos 

contratos de 

produção e 

comercialização 

*Petrobras: 

planejamento e 

execução 

*Agente regulador 

(ANP): 

Regulamentação, 

acompanhamento e 

controle do 

processo. 

Riscos/capital 

empregado 

OC (Oil 

Companies) 

*Consórcio 

(Petrobras + OC) 

*Petrobras 

Petrobras 

    Fonte: Elaboração própria a partir de dados retirados de Bain & Company & Tozzini Freire 

Advogados (2009, p. 28). 

 

Em relação às participações governamentais, a tabela 4.5 mostra com maior clareza a 

diferença entre os três regimes. 

 

Tabela 4.5 – Principais itens da participação estatal na renda petrolífera 

 Concessão Cessão Onerosa 
Partilha de 

produção 

Bônus de assinatura Sim Não Sim 

Royalties 5% a 10% do valor 10% do valor da Sim (sem alíquota) 
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da produção produção 

(continua) 

Tabela 4.5 – Principais itens da participação estatal na renda petrolífera 

(continuação) 

Participação especial 
Decreto nº 

2.705/1998 
Não Não 

Excedente em óleo Não Não Sim (sem alíquota) 

Fonte: LIMA (2012, p.48). 

 

4.3.2 ANÁLISE SWOT 

 

O SWOT É uma ferramenta utilizada para fazer o diagnóstico do ambiente ou cenário 

de uma empresa. O modelo parte do princípio que a formulação da estratégia é um processo 

de concepção. Para se estabelecer a estratégia é necessário fazer uma avaliação do ambiente 

externo, onde são estudadas as ameaças e oportunidades encontradas, e uma avaliação do 

ambiente interno, constituído pelas forças e fraquezas. 

O Ambiente Interno corresponde aos principais aspectos de decisão e níveis de 

desempenho, que se pode gerir e diferencia a empresa dos seus concorrentes. Os pontos fortes 

e fracos incluem os recursos humanos organizacionais e físicos.  

Os pontos fortes emanam os recursos da empresa que facilitam o resultado, podendo 

proporcionar vantagens no ambiente organizacional. Já os pontos fracos, dizem respeito às 

limitações da organização, ou seja, que dificultam a obtenção de resultados. Ambos os pontos 

são variáveis controláveis. (PEREIRA, 2010). 

O Ambiente Externo compreende o macroambiente onde a empresa está inserida, 

como por exemplo, tendências e sistemas políticos-legais, econômicas, tecnológicas e sociais. 

São variáveis que fogem ao controle das organizações, sujeitas a grande volatilidade, podendo 

gerar oportunidades ou ameaças. 

De acordo com Oliveira (2012), as oportunidades são as variáveis não controláveis, 

mas que favorecem a empresa, enquanto que as ameaças são as que podem trazer algum tipo 

de prejuízo para a empresa. 
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A SWOT é uma matriz que analisa a junção da análise interna e externa. O termo é 

uma sigla em inglês derivada das palavras Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas) que 

formam o Ambiente Interno, Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), que 

formam o Ambiente Externo (PEREIRA, 2010).  

Na construção dessa matriz, são listados todos os elementos que compõe a análise 

interna e externa, correlacionando os pontos fortes e fracos com as ameaças e oportunidades. 

Para construir a análise SWOT, foi levado em consideração o ambiente interno e externo para 

Petrobras, que é a única companhia no Brasil que está envolvida com os três tipos de regimes 

regulatórios, concessão, partilha e cessão onerosa. Assim sendo, tendo em vista o que foi 

apresentado até agora, a análise do ambiente interno da Petrobras, permite dizer que as forças 

e as fraquezas da estatal são: 

 

Tabela 4.6 – Análise do ambiente interno 

FORÇAS FRAQUEZAS 

S1: Detém o maior, e mais detalhado, 

conhecimento geológico e geofísico das 

bacias sedimentares brasileiras em relação 

às companhias privadas, nacionais ou 

internacionais; 

W1: Investimentos elevados e grandes 

riscos à implantação dos projetos de 

produção; 

 

S2: Grande experiência de exploração nas 

águas brasileiras, profundas e 

ultraprofundas. Além disso, poucas 

empresas no mundo possuem a tecnologia 

de exploração em águas profundas como a 

do pré-sal (Shell, Exxon, BP, Devon, 

Anadarko, Eni, Kerr Mcgee, Chevron, 

além da estatal norueguesa Statoil);  

W2: Necessidade de aprimoramento 

tecnológico para a redução de custos; 

 

S3: Sólido conhecimento técnico para 

operação em águas profundas; 

W3: Comprometimento do caixa devido 

ao financiamento da máquina pública. 

S4: Detém a maioria das refinarias do 

país, contribuindo para um melhor 
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escoamento da produção. 

    Fonte: Elaboração própria a partir de dados retirados de MME (2009). 

Semelhantemente, a análise do ambiente externo, relativo às ameaças e oportunidades 

é: 

 

Tabela 4.7 – Análise do ambiente externo 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

O1: Concessão e cessão onerosa: detém a 

propriedade da lavra; 

T1: Riscos exploratórios assumidos na 

concessão, cessão onerosa e partilha; 

O2: Partilha: detém parte da propriedade 

da lavra, sendo dividida entre a União e o 

consórcio; 

T2: Flutuação do preço do barril de 

petróleo, que pode inviabilizar as 

operações. Para o pré-sal, o preço deve 

estar em 80 dólares; 

O3: As reservas possuírem um volume de 

óleo recuperável maior que o esperado. 

T3: Obrigada a operar (com participação 

garantida em Lei de 30% como operadora) 

em todos os blocos do regime de partilha; 

 

T4: As universidades brasileiras não 

conseguirem suprir a demanda de 

engenheiros necessária à exploração do 

pré-sal; 

 

T5: Não conseguir atender a capacitação 

da indústria nacional para atendimento do 

setor; 

 

T6: Grande distância entre as reservas e a 

linha da costa (aproximadamente 300 km), 

gerando um grande entrave logístico. 

    Fonte: Elaboração própria a partir de dados retirados de MME (2009). 

 

O próximo passo é fazer o cruzamento entre os dos dois ambientes, interno e externo, 

e das suas variáveis, Forças e Fraquezas; Oportunidades e Ameaças facilita a análise e a 

procura para tomada de decisões na definição das estratégias de negócios da empresa.  
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Forças x Oportunidades: visa tirar o máximo proveito dos pontos fortes a fim de 

maximar as oportunidades que foram detectadas.  

Forças x Ameaças: Maximar os pontos fortes a fim de minimizar os efeitos das 

ameaças detectadas.  

Fraquezas x Oportunidades: Minimizar os efeitos negativos dos pontos fracos ao 

mesmo tempo em que se maximize as oportunidades detectadas.  

Fraquezas x Ameaças: Adotar estratégias que minimizem os pontos fracos e, tanto 

quanto possível, reduzir às ameaças.  

Esta análise deve ser complementada com um quadro que ajude a identificar qual o 

impacto (elevado, médio e fraco) que os fatores podem ter no negócio e qual a tendência 

(melhorar, manter e piorar) futura que estes fatores têm no negócio. A Matriz SWOT deve ser 

utilizada entre o diagnóstico e a formulação estratégica propriamente dita. A Erro! Fonte de 

referência não encontrada.Erro! Fonte de referência não encontrada.4.5 apresenta os fatores 

listados para o ambiente interno e externo em relação ao que ajuda ou atrapalha a conquistas 

dos objetivos da empresa. 

 

 

Figura 4.5 – Ambiente Interno X Ambiente Externo 

 



 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Apesar da Lei nº 12.351/2010 ter sido aprovada, existe pontos que precisam ser 

definidos pelo Congresso Nacional, a saber, a redistribuição das Participações 

Governamentais entre os Estados e Municípios produtores de petróleo e gás. A existência de 

uma grande quantidade de petróleo e gás disponível na área do pré-sal representa uma 

vantagem comparativa para a economia brasileira, que pode ser traduzida em ganhos para o 

crescimento econômico e social.  

É importante destacar que a fim de que o novo marco regulatório do pré-sal atinja seus 

principais alvos são necessários: 

i. Sustentabilidade dos investimentos, preservando tanto o papel da Petrobras 

como das outras companhias que fazem parte do setor; 

ii. Equilíbrio no repartir da renda petrolífera no que tange aos parâmetros risco- 

premio entre União e as companhias contratadas e aos parâmetros de custos-benefícios entre 

os Estados, Municípios produtores e os demais entes da Federação na distribuição das 

Participações Governamentais. 

iii. Formulação de diretrizes que apontem os efeitos dos impactos da exploração 

de petróleo sobre a economia, os quais não estão restritos ao setor de energia e requerem uma 

ação conjunta com as políticas macroeconômica, industrial, tecnológica, ambiental, externa, 

entre outras. Deve-se também levar em conta os efeitos induzidos e indiretos gerados na 

repartição dos custos e dos benefícios da renda petrolífera. 

Assim, com a finalidade de garantir que os programas de investimentos necessários à 

monetização do potencial de reservas sejam sustentáveis, é vital que haja uma coordenação 

articulada desses objetivos. Vê-se então que é fundamental a regulamentação (Decretos, 

Resoluções, Portarias) da Lei nº 12.351, transformando condições de atratividade no 

segmento de petróleo nacional e redefinido critérios na distribuição de renda petrolífera entre 

a União, Estados e Municípios, distribuição esta que deve ser vista como justa por todos os 

entes da Federação. Como também se trata de um recurso não renovável e finito, é importante 

que se evite os sintomas da “maldição do petróleo” e se busque em longo prazo uma 

sustentabilidade social, econômica e ambiental.  
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Desse modo, se todos os problemas apresentados ao longo desse texto forem 

equacionados, o Brasil poderá usufruir desta abundante oferta de recursos energéticos, 

destacando-se como um país relevante nas exportações de petróleo no mercado internacional, 

as quais juntas com a arrecadação das Participações Governamentais impulsionarão o 

desenvolvimento social e econômico do Brasil.  

A análise SWOT identificou mais fatores que atrapalham do que ajudam a resolver os 

problemas relacionados á atuação da Petrobras como entidade fundamental na exploração do 

pré-sal. Isso significa que, se estes forem adequadamente tratados, o Brasil poderá usufruir de 

uma abundante oferta de recursos energéticos, destacando-se como um país relevante nas 

exportações de petróleo no mercado internacional, as quais juntas com a arrecadação das 

Participações Governamentais impulsionarão o desenvolvimento social e econômico do 

Brasil. 

Por fim, visto que em março de 2013 foi aprovada a Lei nº 12.734 que modificou as 

Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, determinando  

novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação 

especial, sugere-se que sejam realizados estudos sobre os impactos econômicos, sociais, 

políticos e tecnológicos nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.
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