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1. INTRODUÇÃO 25 

 26 

O Plano de CT&I para Petróleo e Gás Natural 2018-2022 é um documento de orientação 27 
estratégica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) para 28 

sua atuação na área de Petróleo e Gás Natural, sendo parte integrante da Estratégia Nacional de 29 
Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2016-2022) e das políticas e planos setoriais do 30 
Governo Federal. 31 

O setor de petróleo e gás natural é essencial para a economia nacional e pode ser dividido 32 
em três segmentos distintos e interdependentes: upstream, midstream e downstream. O 33 

upstream reúne as atividades de exploração, prospecção e produção de petróleo, enquanto o 34 
midstream envolve as atividades de escoamento do petróleo e do gás natural e as operações de 35 
refino. E o downstream compreende as atividades de distribuição e revenda dos derivados do 36 
petróleo e gás natural. 37 

O foco desse Plano são as atividades de upstream, englobando principalmente as 38 
atividades de produção e exploração em terra e no mar, exploração e produção de shale gas em 39 
terra e o desenvolvimento da cadeia de fornecedores de produtos e serviços com o objetivo de 40 

aumentar o conteúdo local da indústria nacional. 41 

Apesar do potencial petrolífero brasileiro confirmado pelas descobertas do pré-sal, o 42 
Brasil deve mitigar e evitar os efeitos nocivos do mau uso de recursos naturais, por meio de 43 
políticas públicas que fomentem o desenvolvimento e a diversificação da indústria de forma 44 

competitiva e inovadora, tanto em nível local quanto internacional, mesmo porQUE detém boa 45 
infraestrutura industrial e de pesquisa no país. Além disso, necessita explorar o quanto antes 46 

seu potencial, gerando o máximo de riqueza dos recursos petrolíferos contidos no subsolo, 47 
principalmente porque o mundo está experimentando a transição para uma economia de baixo 48 
carbono, com a entrada em cena de veículos elétricos e da disseminação em larga escala das 49 

energias e combustíveis renováveis.   50 

O robusto sistema de inovação em P&G brasileiro deve-se à forte orientação da 51 

Petrobras de investir na geração de tecnologias próprias e do fomento contínuo do conteúdo 52 

local nacional para possibilitar a produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas e, 53 
atualmente, no pré-sal. Os instrumentos de fomento à PD&I permitiram um acelerado 54 
crescimento do número de laboratórios, qualificação de recursos humanos e variedade de 55 
serviços tecnológicos prestados aos diversos segmentos da cadeia de P&G.  56 

Por outro lado, com o novo contexto internacional, o país precisou renovar e aperfeiçoar 57 

os seus marcos legais e regulatórios setoriais para fazer face aos novos desafios impostos neste 58 
século. Merecem destaque para a Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 59 
(Resolução CNPE nº 17/2017), que define diretrizes de previsibilidade para licitações, nos 60 
termos da Lei nº 9.478/1997, e da Lei nº 12.351/2010; para o Programa de Estímulo à 61 
Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de 62 

Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural (PEDEFOR), definido pelo Decreto nº 63 
8.637/2016; entre outros. 64 

Para tanto o Plano de CT&I para Petróleo e Gás Natural apresenta um conjunto de 65 
desafios, eixos de atuação, iniciativas e estratégias de implementação para o período 66 
compreendido entre 2018 e 2022 visando a exploração e produção, de forma sustentável e 67 
competitiva, dos recursos fósseis de petróleo e gás natural do subsolo brasileiro. 68 

 69 
 70 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 71 

O setor de petróleo e gás natural (P&G) tem hoje um papel preponderante na oferta 72 
mundial de energia – e continuará a ser relevante no longo prazo. Atualmente, cerca de 80% da 73 

energia primária mundial é suprida por combustíveis fósseis (IEA, 2017). No Brasil, o setor de 74 
P&G representa aproximadamente 14% do Produto Interno Bruto (PIB), além disso é intensivo 75 
em capital e tecnologia, sobretudo para exploração e produção (E&P) em águas profundas (IBP, 76 
2017).  Para ter-se a dimensão dos montantes gerados por esse setor, somente entre 2005 e 77 
2016, o país arrecadou R$ 295 bilhões em participações governamentais, incluindo royalties e 78 

participação especial, com a produção e exploração de P&G. 79 

As descobertas de volumes expressivos de petróleo e gás natural nas bacias costeiras do 80 
sudeste do País, nos reservatórios do pré-sal, aumentaram as projeções de volumes recuperáveis 81 
de até 108 bilhões de barris de óleo equivalente, a serem explotados sob contratos de concessão, 82 
cessão onerosa ou de partilha da produção, e demonstram o potencial brasileiro.  Isso levou o 83 

país a ser o 10º produtor mundial de petróleo, sendo o maior produtor da América Latina. Em 84 
final de 2017, a produção de petróleo no Brasil foi de 2,73 milhões de barris por dia e a de gás 85 

de 115 milhões de m³ por dia.  86 

O mundo está vivendo a transição para uma economia de baixo carbono e isso está 87 
gerando uma forte tendência para redução do uso de combustíveis fósseis, não somente por 88 
pressões internacionais que são consubstanciadas em acordos (como o de Paris), mas também 89 

pela entrada em cena dos veículos elétricos, pelo aumento da penetração de energias renováveis 90 
como solar e eólica e pelo anúncio de fim de produção de veículos a diesel e gasolina fóssil. 91 

Associado a esse cenário, o shale gas, principalmente o produzido nos Estados Unidos, pôs fim 92 
a era dos altos preços do barril do petróleo inaugurando longos períodos de baixo custo (low 93 
for longer), bem como pela grande concorrência internacional pela produção de petróleo e gás 94 

promovida por uma grande quantidade de leilões de blocos exploratórios em todo o mundo 95 
(ANP,2018). 96 

Confirme citado pela ANP (2018),  97 

“com tudo isso, o Brasil precisa explorar o quanto antes seu potencial, 98 
gerando o máximo de riqueza dos recursos petrolíferos contidos no subsolo. 99 
Inovação e tecnologia devem ser aplicadas para imprimir velocidade ao 100 

desenvolvimento dessas reservas. É preciso melhorar continuamente o 101 
ambiente de negócios no País e estabelecer medidas para atrair capital”. 102 

Sincronizado com esse cenário, o Brasil está investindo em programas de incentivo à 103 

pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação (PD&I), bem como na renovação de sua 104 
indústria o que provocou inúmeras iniciativas estratégicas de empresas globais, líderes em 105 
serviços de alta tecnologia junto ao P&D no Brasil. 106 

Nesse contexto, o Governo Federal e as empresas investiram em universidades, centros 107 

de PD&I, na formação de recursos humanos e na criação de empresas de base tecnológica de 108 

modo a superar os principais desafios do setor petrolífero no Brasil. 109 

Em especial, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 110 

tem investido no setor petrolífero brasileiro por meio do Fundo Setorial de Petróleo e Gás 111 
Natural (CT-PETRO), que financia projetos de PD&I aplicados à indústria do petróleo, do gás 112 
natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica, incluindo projetos de prevenção e 113 
recuperação de danos causados ao meio ambiente por essas indústrias.  114 
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Entre 1999 E 2016, o CT-PETRO fomentou R$ 1,4 bilhão em projetos de PD&I por 115 
meio de cartas-convite, chamadas públicas e encomendas. Os investimentos viabilizaram a 116 
construção e modernização de infraestruturas científicas e tecnológicas como o Laboratório de 117 
Tecnologia Oceânica (LabOceano) da COPPE/UFRJ, o Tanque de Provas Numérico da USP,  118 

o Centro de Estudos do Petróleo (Cetepetro) da UNICAMP, o Centro de Tecnologias do Gás e 119 
Energias Renováveis (CTGAS-ER) do SENAI/PETROBRAS e o Centro de Tecnologia em 120 
Dutos (CTDUT). Também se destacam as redes de PD&I, o Programa de Monitoramento da 121 
Qualidade de Combustíveis, o Programa de Recursos Humanos (PRH-ANP-MCTIC), que 122 
ofertou 6294 bolsas de estudo para níveis técnico, mestrado e doutorado e os Institutos 123 

Nacionais de Ciência e Tecnologias (INCTs) dedicados ao setor de P&G (FINEP, 2017).   124 

Adicionalmente, as empresas petrolíferas possuem obrigações contratuais de investirem 125 
em PD&I um percentual da receita bruta da produção de petróleo, gás natural e outros 126 
hidrocarbonetos. Denominada de cláusula de PD&I, os recursos financeiros podem ser 127 
investidos em projetos executados pela própria empresa petrolífera, por empresas fornecedoras 128 

brasileiras e por instituições científicas e tecnológicas credenciadas de todo o país. O valor total 129 
acumulado para investimentos em PD&I no período de 1998 até o 1º trimestre de 2018 foi de 130 
13,77 bilhões de reais, sendo a Petrobras responsável por cerca de 12,69 bilhões de reais (ANP, 131 

2018). 132 

 133 

 134 
Figura: Gerador de ondas do LabOceano da COPPE/UFRJ 135 

Fonte: MCTIC, 2016 136 

Destaca-se, também, o Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, 137 
ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural 138 

(PEDEFOR), instituído pelo Decreto nº 8.637/2016, que tem como objetivo elevar a 139 
competitividade da cadeia produtiva de fornecedores no País por meio da inovação tecnológica 140 

em segmentos estratégicos. O Programa é coordenado por um Comitê Diretivo e um Comitê 141 
Técnico-Operativo compostos por membros da Casa Civil da Presidência da República (CC-142 

PR), Ministérios da Fazenda (MF), da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), de 143 
Minas e Energia (MME), da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), da 144 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Banco Nacional de 145 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos 146 
(FINEP) (MDIC, 2016).  147 
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Com o novo Marco Legal da Inovação, amparado pela Lei nº 13.243/2016, e pelo 148 
Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, o PEDEFOR e o PD&I regulado poderão criar um 149 
conjunto harmonioso de diretivas para programas, instrumentos e mecanismos de fomento, 150 
visando desburocratizar, prover segurança jurídica, pacificar entendimentos e maximizar as 151 

oportunidades emergentes na área de E&P (MCTIC, 2018).  152 

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2016-2022) prevê a 153 
elaboração do Plano de CT&I para Petróleo e Gás Natural que visa promover o conhecimento 154 
científico e desenvolvimento tecnológico na exploração e produção de petróleo e gás natural, 155 
garantindo segurança no abastecimento e o uso eficiente de combustíveis com o objetivo de 156 

aumentar a competitividade da indústria nacional (MCTIC, 2016). 157 

Cabe ainda destacar que, na execução do Plano Plurianual (PPA 2016-2019), o MCTIC, 158 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), é responsável 159 
pelo objetivo de ampliação das ações de desenvolvimento tecnológico e inovação, e de 160 

articulação institucional em energias renováveis, eficiência energética, redes elétricas 161 
inteligentes, petróleo e gás. Entre as ações realizadas, merece destaque a participação do 162 
MCTIC e outros órgãos do governo federal e empresas do setor, na formulação e estruturação 163 
do Programa de Inovação para o setor petrolífero intitulado INOVA PETRO, sendo essa uma 164 

iniciativa conjunta do BNDES e da FINEP, com o apoio técnico da Petrobras. Esse programa 165 

tem por objetivo fomentar projetos que contemplem pesquisa, engenharia, absorção 166 
tecnológica, produção e comercialização de produtos, processos e/ou serviços inovadores e o 167 
desenvolvimento de fornecedores brasileiros para a cadeia produtiva da indústria de petróleo e 168 

gás natural. 169 

Ademais, as iniciativas propostas têm aderência aos Objetivo 7 e 9 de Desenvolvimento 170 

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): 171 

 172 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos 

7.a até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 

tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e 

tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 

investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa. 

 173 

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva 

e sustentável e fomentar a inovação: 

9.5 fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores 

industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, 

inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número 

de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos 

público e privado em pesquisa e desenvolvimento; 

9.b apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países 

em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre 

outras coisas, diversificação industrial e agregação de valor às commodities. 

 174 



Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para Petróleo & Gás Natural 

 
 

8 
 

3. OBJETIVO DO PLANO 175 

Este Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para Petróleo e Gás Natural tem por 176 
objetivo fornecer um planejamento para fomentar PD&I, formação de recursos humanos e 177 

capacitação laboratorial, por meio da integração entre governos, universidades, centros de 178 
PD&I, fornecedores e operadores do setor petrolífero visando a exploração e produção, de 179 
forma sustentável e competitiva, dos recursos fósseis de petróleo e gás natural. 180 

 181 

4. DESAFIOS TECNOLÓGICOS 182 

Na atual conjuntura mundial, o setor de Petróleo e Gás Natural está passando por 183 
mudanças, sobretudo devido às fortes oscilações no preço do petróleo no mercado internacional 184 
nos últimos anos. Parte dessas transformações associa-se à redução da demanda (em virtude, 185 

entre outros, da desaceleração do crescimento da economia chinesa) e também à profícua 186 

produção de óleo e gás natural nos Estados Unidos a partir dos folhelhos (shale gas, em inglês), 187 

resultando no aumento da oferta e provocando um excedente produtivo (IBP, 2015). 188 

Deve-se observar que interessa não somente uma indústria brasileira de E&P robusta, 189 
mas também com uma desenvolvida cadeia produtiva para-petroleira, em que somente o 190 
desenvolvimento tecnológico e a inovação poderão promover o upgrade tecnológico e a 191 

ampliação do mercado das empresas brasileiras para além do mercado doméstico (ABDI, 2011).  192 

Reforça-se ainda que a exploração da camada pré-sal abre oportunidades para o 193 

adensamento da cadeia de fornecedores de P&G, objetivando a formação de um complexo 194 
industrial e de serviços especializados, que incorporem várias cadeias produtivas (naval, 195 
aeronáutico, informática, automação etc.). Além disso, atuam no mercado do país as principais 196 

petroleiras e conta com uma empresa brasileira de classe mundial – a Petrobras – que atuam em 197 
toda a cadeia produtiva. E para isso pode-se utilizar como base as exitosas experiências como 198 

da Noruega e do Reino Unido que criaram uma capacitação local para fornecimento de 199 
tecnologias, serviços e produtos nos seus países (ABDI, 2011; ALMEIDA, 2015). 200 

 201 

DESAFIO TECNOLÓGICO SETORIAL: CRIAR UM AMBIENTE DE INOVAÇÃO DE 202 

MODO A INTENSIFICAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 203 
INDUSTRIAL PARA A CADEIA PRODUTIVA DE P&G, POR MEIO DA 204 

OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS 205 
ESPECÍFICOS DE CAPACITAÇÃO LABORATORIAL E FORMAÇÃO DE 206 
RECURSOS HUMANOS. 207 

 208 

Considerando o potencial petrolífero brasileiro nas atividades de exploração e produção 209 

de petróleo e gás natural, deve-se investir em PD&I para atingir as seguintes iniciativas que 210 

representam metas e ações, distribuições nos eixos temáticos: (i) Desenvolvimento tecnológico 211 

e inovação; (ii) Capacitação laboratorial e de recursos humanos; (iii) Projetos demonstrativos e 212 
plantas piloto; (iv) Prospecção e divulgação científica e tecnológica; e (v) Programas e gestão. 213 
  214 
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EIXOS 

TEMÁTICOS 
INICIATIVAS 

Desenvolvimento 

tecnológico e 

inovação 

Contribuir com projetos de PD&I para aumento da prestação de 

serviços tecnológicos em infraestruturas científicas e tecnológicas 

de universidades e centros de PD&I. 

Promover 2 (duas) rodadas do programa Inova-Petro tendo a 

exploração e produção como tema elegíveis, integrando o 

mecanismo de compras de lotes pioneiros e o poder de compra do 

Estado. 

Capacitação 

laboratorial e de 

recursos 

humanos 

Capacitar 10 (dez) Núcleos de Inovação Tecnológico (NIT) em 

instituições com foco em tecnologias para Petróleo e Gás Natural, 

próximos às regiões produtoras ou de complexos industriais. 

Reformular o Programa de Recursos Humanos (PRH-

ANP/MCTIC) contendo atividades no Brasil e no exterior, 

aplicável para universidades, centros de pesquisas e empresas da 

cadeia produtiva de P&G. 

Apoiar a reformulação e reativação do Programa de Mobilização 

da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP) para 

adensar os ambientes de inovação em parques tecnológicos, 

incubadoras e aceleradoras de empresas. 

Projetos 

demonstrativos e 

plantas piloto 

Implantar Rede de Temática de P&G com as Unidades de Pesquisa 

e Instituições do MCTIC, para atender as demandas de E&P, 

inclusive habilitando para receber recursos no âmbito do 

PEDEFOR. 

Apoiar o credenciamento de 5 (cinco) instituições de CT&I com 

competências ligadas à E&P como unidades de inovações da 

EMBRAPII. 

Promover o desenvolvimento de projetos demonstrativos e plantas 

piloto em tecnologias de redução de emissões de gases de efeito 

estufa (low carbono technologies), incluindo Carbon Capture and 

Storage (CCS) e Enhanced Oil Recovery (EOR) 

Prospecção e 

divulgação 

científica e 

tecnológica 

Promover o desenvolvimento de uma base de dados contendo 

informações de toda a capacidade tecnológica para a E&P com 

classificação das tecnologias de acordo com o Technology 

Readiness Levels (TRL) e aplicabilidade. 

Polítcas, 

programas e 

gestão 

Criar estrutura de governança e gestão para a coordenação e 

integração de planos, programas e ações de PD&I voltadas para o 

setor de P&G. 

Criar, com os principais agentes de fomento (CNPq, FINEP, 

BNDES e FAPs), um conjunto integrado de programas, 

instrumentos e mecanismos específicos para atender as 

peculiaridades da exploração e produção de P&G, tomando como 

base as novas possibilidades introduzidas pelo novo Marco Legal 

da Inovação. 
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Apoiar ações para recomposição orçamentária e financeira do 

Fundo Setorial de Petróleo e Gás (CT-PETRO) e outras fontes 

aplicáveis. 

Apoiar a revisão de manuais e instrumentos de PD&I no ambiente 

regulado para a criação de chamadas estratégicas e outros apoios 

a projetos, bem como inserir os novos mecanismos no âmbito do 

novo Marco Legal da Inovação. 

Estabelecer aproximação com países líderes e blocos econômicos  

nas diversas tecnologias em petróleo e gás. 

 215 
Em alinhamento com o objetivo desse Plano de CT&I, os desafios tecnológicos 216 

específicos devem ser modulados para cada segmento da exploração e produção de petróleo e 217 
gás no Brasil, ou seja: 218 

 exploração e produção em terra de petróleo e gás;  219 

 produção de gases em reservatórios não convencionais;  220 

 futuro da exploração e produção offshore de petróleo e gás; e  221 

 conteúdo local tecnológico. 222 

 223 

4.1. Exploração e produção em terra de petróleo e gás 224 

A produção de petróleo e gás natural em terra (onshore) raramente, no Brasil, ultrapassa 225 

10% do total de produção de petróleo e gás natural equivalente. Constata-se, também, que a 226 
produção de petróleo em bacias terrestres brasileiras entrou em declínio a partir do ano de 2005, 227 

sobretudo porque as empresas petroleiras de grande porte buscaram os projetos de E&P com 228 
maior rentabilidade econômica, independentemente do risco exploratório das áreas (MME, 229 

2017).  230 

 231 
Figura: Atividade de perfuração  232 

Fonte: MCTIC, 2016 233 
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Em geral as empresas produtoras de petróleo e gás natural em terra são de menor porte 234 
e com produção reduzida e, por isso, é importante que sejam criados programas e instrumentos 235 
específicos para apoiar o desenvolvimento tecnológico e inovação, considerando avanços como 236 
a Resolução CNPE nº 5/2018, que estabelece o regime de oferta permanente de áreas não 237 

arrematadas. 238 

Nesse contexto, deve-se apoiar nas diretrizes estabelecidas no Programa de 239 
Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas 240 
Terrestres (REATE) e no Programa Gás para Crescer. 241 

 242 

DESAFIO TECNOLÓGICO: DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 243 
ESPECÍFICAS PARA O AMBIENTE TERRESTRE NACIONAL, VISANDO 244 
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DE 245 
OPERADORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTES. 246 
 247 
 248 

EIXOS 

TEMÁTICOS 
INICIATIVAS 

Desenvolvimento 

tecnológico e 

inovação 

Fomentar 10 (dez) projetos de PD&I visando o aumento da 

produção de petróleo e gás natural em terra (onshore). 

Apoiar a promoção de 2 (dois) projetos para PD&I nas áreas de 

recuperação avançada de petróleo e de captura e armazenamento 

de CO2, inclusive Enhanced Oil Recovery (EOR) 

Capacitação 

laboratorial e de 

recursos 

humanos 

Apoiar a formação de recursos humanos por meio da concessão de 

50 (cinquenta) bolsas de pesquisa no Brasil e no exterior. 

Inserir no Programa de Recursos Humanos (PRH-ANP/MCTIC) 

ações específicas para produtoras de P&G em terra. 

Projetos 

demonstrativos e 

plantas piloto 

Promover 3 (três) projetos demonstrativos para desenvolvimento 

e/ou aplicação de novas tecnologias para a capacitação do 

segmento onshore. 

Prospecção e 

divulgação 

científica e 

tecnológica 

Elaborar 1 (um) roadmap tecnológico para verificar as demandas 

e os gargalos tecnológicos das empresas de exploração onshore. 

Apoiar na realização de eventos em temas científicos e 

tecnológicos para exploração e produção de P&G em terra. 

Políticas, 

programas e 

gestão 

Criar programas, instrumentos e mecanismos específicos para 

atender as peculiaridades da exploração e produção em terra 

específicos para empresas de menor porte. 

 249 

4.2 Produção de gases não convencionais (shale gas) 250 

O shale gas, também chamado de gás não convencional ou gás de folhelho encontra-se 251 
aprisionado em rochas sedimentares de baixa permeabilidade. A extração desses gases é 252 
realizada por técnicas de fraturamento hidráulico (fracking, em inglês), que consiste na injeção 253 
de água com uma gente de sustentação e produtos químicos em altíssima pressão de forma a 254 
causar fraturamentos e espaços abertos no folhelho que são preenchidos pela areia. Esse 255 
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processo aumenta a porosidade e permeabilidade da rocha permitindo um maior escoamento do 256 
gás que é extraído juntamente com os demais hidrocarbonetos. 257 

Essa tecnologia vem transformando o setor industrial e permitiu aos Estados Unidos 258 
uma verdadeira revolução energética extraindo gás e óleo de rochas. Outros países como 259 

Austrália, África do Sul, Reino Unido, Canada e Argentina também já vêm explorando o shale 260 
gas. 261 
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta que as 262 
maiores incidências de gás de folhelho encontram-se nas Bacias Sedimentares do Parnaíba 263 
(Maranhão e Piauí), Recôncavo (Bahia), São Francisco (Bahia e Minas Gerais), Parecis (Mato 264 

Grosso) e Paraná (desde Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul). No entanto, pode 265 
ocorrer ainda na Bacia Amazônica e bacias marginais. Estimativas preliminares apontam 266 
reservas da ordem de 226 trilhões de pés cúbicos (tcf), colocando o país como a nona maior 267 
reserva do mundo, enquanto as reservas provadas de gás natural são de 16 tcf. Ou seja, trata-268 
se de uma reserva energética de grande importância estratégica para o país.  269 

Entretanto, não existe ainda nenhum poço de extração de shale gas em operação plena 270 
no Brasil. Em novembro de 2013 ocorreu a 12ª Rodada de Licitações de Blocos de Petróleo e 271 
Gás Natural, que teve como objetivo promover a prospecção de petróleo e gás natural em bacias 272 

terrestres, com ênfase em áreas com potencial para gás e ainda pouco conhecidas 273 
geologicamente ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas. Foram licitados 240 blocos 274 
localizados em 13 setores de 7 bacias sedimentares em 2 modelos exploratórios: Nova fronteira 275 

(Acre-Madre de Dios, Paraná, Parecis, Parnaíba e São Francisco) e Bacias maduras (Recôncavo 276 
e Sergipe-Alagoas). Entretanto o Ministério Público Federal de Cascavel/PR ajuizou Ação Civil 277 

Pública, que objetivou a suspensão dos efeitos decorrentes da 12º Rodada de Licitações 278 
realizada pela ANP, que ofereceu a exploração de gás de folhelho, na modalidade fracking 279 
(faturamento hidráulico), na bacia do Rio Paraná, em razão dos potenciais riscos ao meio 280 

ambiente, à saúde humana e à atividade econômica regional. 281 
Ressalta-se que, mesmo com o oferecimento de blocos para exploração do shale gas, 282 

pouco se conhece sobre os principais aquíferos brasileiros e muito menos sobre as 283 
características petrofísicas e geomecânicas dos folhelhos, condição essencial para a correta 284 

aplicação do hidrofraturamento. Assim, as respostas dos possíveis impactos ambientais da 285 

exploração de shale gas ainda são inconclusivas.  286 
A percepção popular de risco acerca da tecnologia de fraturamento hidráulico (ainda 287 

não utilizada no Brasil) gera alguns mitos como abalos sísmicos, alto consumo de água, 288 
contaminações em aquíferos subterrâneos, emissões de gases de efeito estufa etc.  289 

 290 

DESAFIO TECNOLÓGICO: VIABILIZAR A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE 291 
GASES NÃO CONVENCIONAIS, POR MEIO DE TECNOLOGIAS 292 
AMBIENTALMENTE SEGURAS E DO AUMENTO DE COMPETIVIDADE PARA O 293 
SETOR. 294 

 295 

EIXOS 

TEMÁTICOS 
INICIATIVAS 

Desenvolvimento 

tecnológico e 

inovação 

Articular com os setores empresariais, órgãos governamentais e 

instituições científicas e tecnológicas projetos de investigação 

ambiental quanto aos possíveis impactos da extração de shale gas. 

Fomentar 5 (cinco) projetos de PD&I para desenvolvimento de 

tecnologia para a exploração e produção de shale gas adaptado às 

condições nacionais. 
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Promover acordos com países e blocos líderes em tecnologias e 

operação de shale gas como Estados Unidos, Argentina e Canada. 

Articular 2 (dois) projetos de cooperação internacional para 

enfrentar os desafios tecnológicos para exploração e produção de 

shale gas. 

Capacitação 

laboratorial e de 

recursos 

humanos 

Apoiar a formação de recursos humanos por meio da concessão de 

50 (cinquenta) bolsas de pesquisa no Brasil e no exterior. 

Inserir no Programa de Recursos Humanos (PRH-ANP/MCTIC) 

ações específicas para operadoras com interesse em shale gas. 

Projetos 

demonstrativos e 

plantas piloto 

Promover 2 (dois) projetos demonstrativos de estímulos para 

extração de recursos energéticos não-convencionais. 

Prospecção e 

divulgação 

científica e 

tecnológica 

Elaborar estudos específicos abordando aspectos legais, 

ambientais, tecnológicos e econômicos para a situação de 

exploração e produção de shale gas no Brasil. 

Elaborar 1 (um) roadmap tecnológico para verificar as demandas 

e os gargalos tecnológicos das empresas para produção e 

exploração de shale gas no Brasil. 

Proporcionar condições favoráveis de divulgação de informações 

e promoção de eventos sobre shale gas no Brasil. 

Políticas, 

programas e 

gestão 

Criar programas, instrumentos e mecanismos específicos para 

atender as peculiaridades da exploração e produção de shale gas. 

Apoiar as atividades do Programa de Revitalização das Atividades 

de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas 

Terrestres (REATE). 

 296 

 297 

4.3. Exploração e produção offshore de petróleo e gás 298 

A exploração em águas profundas tem demandado um grande desenvolvimento 299 

tecnológico para a exploração de óleo e gás na camada do pré-sal, sobretudo para a redução dos 300 
custos de produção nessas áreas. O foco na inovação em exploração e produção de petróleo e 301 

gás natural são as fábricas submarinas (subsea factory), ilustrada na figura a seguir, no qual 302 
grande parte dos equipamentos que estão na superfície (em plataformas e embarcações) tendem 303 
a ficar localizados no leito do mar. Isso exigirá um conjunto de inovações radicais que 304 

demandam, por sua vez, investimentos vultuosos em tecnologias, mas também que sejam 305 
estabelecidas parcerias internacionais de longo prazo. Nesse ponto o envolvimento da indústria 306 

nacional é primordial para que os resultados desse processo sejam absorvidos (CGEE e ABDI, 307 
2016). 308 

 309 
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 310 
Figura: Sistemas integrados de produção submarina (subsea factory)  311 

Fonte: CGEE e ABDI, 2016 312 

 313 

Nesse contexto, as atividades de exploração e produção das reservas brasileiras em 314 
águas profundas requerem investimentos em PD&I visando superar os desafios em decorrência 315 

de altas pressões e temperaturas, além da presença de gases corrosivos e problemas logísticos 316 
em função da distância da costa brasileira. 317 

 318 

 319 
Figura: Equipamentos submarinos para produção de petróleo e gás natural 320 

Fonte: MCTIC, 2016 321 
 322 

 323 
  324 
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As áreas tecnológicas prioritárias para E&P em águas profundas envolvem:  325 
 326 
 327 

TECNOLOGIAS PRIORITÁRIAS 

Novas técnicas sísmicas 

Engenharia de reservatórios submarinos  

Completação de poços incluindo poços horizontais de longo alcance e eficiência nas 

operações  

Plataformas de E&P, barcos de apoio e navipeças 

 Plataformas de Posicionamento Dinâmico 

Obtenção e tratamento de dados meteorológicos 

Segmentos de integridade estrutural e prevenção de corrosão 

 Risers flexíveis e resistentes a 3.000 m 

 Captura e separação de CO2 e H2S  

 Aços especiais e nanomateriais 

Segmentos de automação e controle instrumentado 

 Umbilicais com isolamentos térmicos e novos materiais 

 Prevenção, detecção por nanosensores e remediação de vazamentos 

 ROV (Remotely Operated Vehicles) 

 AUV (Autonomous Underwater Vehicles) 

Sistemas de tratamento de água produzida 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no leito marinho 

Sistemas de bombeamento submersíveis 

 328 
 329 

DESAFIO TECNOLÓGICO: INTENSIFICAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 330 

TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO OFFSHORE 331 
DE PETRÓLEO E GÁS, COM A INTRODUÇÃO DO CONCEITO DE FÁBRICAS 332 
SUBMARINAS. 333 
 334 
 335 

EIXOS 

TEMÁTICOS 
INICIATIVAS 

Desenvolvimento 

tecnológico e 

inovação 

Promover o desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos 

(tecnologias habilitadoras) para a viabilização do conceito de 

fábricas submarinas com segurança operacional e ambiental, 

incluindo a redução de custos de produção. 

Apoiar a promoção de 2 (dois) projetos em PD&I para áreas de 

integridade estrutural visando a extensão de vida útil e 

descomissionamento de plataformas. 

Incentivar 15 (quinze) projetos de PD&I para fábricas submarinas 

por meio de tecnologias mecatrônicas, umbilicais, risers 

resistentes e flexíveis, sistemas de bombeamento submerso e 

outros equipamentos submarinos. 
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Fomentar 5 (cinco) projetos de PD&I em materiais especiais, 

incluindo nanotecnológicos, para aplicações críticas (corrosão, 

alta pressão, temperatura). 

Incentivar projetos de PD&I em tecnologias digitais para 

manufatura avançada, visualização avançada e realidade 

aumentada para o setor petróleo e gás natural. 

Ampliar as atividades do Acordo Brasil-Noruega (BN21) e 

promover outros acordos com países e blocos líderes em 

tecnologias offshore e subsea como Reino Unido, Estados Unidos, 

União Europeia e França. 

Articular 3 (três) projetos de cooperação internacional para 

enfrentar os desafios tecnológicos para exploração de reservas em 

águas profundas e ultraprofundas. 

Capacitação 

laboratorial e de 

recursos 

humanos 

Apoiar a formação de recursos humanos por meio da concessão de 

100 (cem) bolsas de pesquisa no Brasil e no exterior. 

Promover a atração de centros de PD&I internacionais para 

parques tecnológicos nacionais. 

Inserir no Programa de Recursos Humanos (PRH-ANP/MCTIC) 

ações específicas para operadoras de águas profundas e 

ultraprofundas. 

Projetos 

demonstrativos e 

plantas piloto 

Apoiar 2 (dois) projetos demonstrativos para comprovação de 

viabilidade técnica, econômica e ambiental para 

descomissionamento de plataformas de petróleo e gás natural.  

Apoiar 10 (dez) projetos demonstrativos de tecnologias aplicadas 

às fábricas submarinas. 

Prospecção e 

divulgação 

científica e 

tecnológica 

Apoiar na realização de estudos sobre áreas portadoras de futuro 

para o segmento de exploração e produção de P&G. 

Apoiar na realização de eventos em temas científicos e 

tecnológicos para exploração e produção de P&G no mar. 

Políticas, 

programas e 

gestão 

Promover 2 (dois) programas com o objetivo de estruturar 

parcerias com o objetivo de apoiar a estruturação de fundos e 

cestas de investimentos, inclusive em cooperação internacional 

para apoio a projetos e infraestruturas de PD&I. 

 336 

4.4. Conteúdo local e competitividade de fornecedores na cadeia produtiva 337 

A Política de Conteúdo Local (PCL) no setor de petróleo e gás que vigorou entre a 7ª e 338 

a 13ª Rodada de Licitações (realizadas respectivamente entre 2005 e 2013) foi estabelecida em 339 
um contexto de preços internacionais crescentes do barril de petróleo. Ao longo dos anos, 340 
surgiram desafios em sua implementação, tanto por parte do setor privado (indústria do petróleo 341 
e empresas fornecedoras), quanto de entes públicos que lidam diretamente com sua fiscalização, 342 
como é o caso da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 343 

A institucionalização do PEDEFOR (Programa de Estímulo à Competitividade da 344 
Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de 345 
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Petróleo e Gás Natural), estabelecido pelo Decreto nº 8.637/2016, é fruto do amadurecimento 346 
da PCL, e objetiva tanto promover os aperfeiçoamentos necessários da Política, quanto 347 
incentivar e bonificar setores industriais e tecnológicos estratégicos ao país. 348 

O Programa é coordenado por um Comitê Diretivo e assessorado por um Comitê 349 

Técnico-Operativo, sendo ambos os Comitês formados por representantes dos seguintes 350 
Ministérios: MDIC, MME, MCTIC, MF e Casa Civil, além de ANP, BNDES e FINEP. A 351 
Secretaria-Executiva dos Comitês fica a cargo do MDIC. 352 

No início de 2017, após cerca de seis meses de intenso debate e interlocução com o setor 353 
privado, o Comitê Diretivo do Programa, por meio da Resolução Pedefor nº 01/2017 propôs ao 354 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a adoção de novas regras no que tangem a 355 
PCL. Essas foram oficializadas através da Resolução CNPE n° 07/2017. Os objetivos principais 356 
foram a simplificação administrativa e a adequação de seus parâmetros ao atual cenário para a 357 
atração de novos projetos de investimento em exploração e produção no Brasil. 358 

O novo modelo substituiu o complexo sistema de apuração de conteúdo local que 359 
continha cerca de 90 (noventa) itens e subitens, por 4 (quatro) segmentos para os campos em 360 
mar e 2 (dois) para campos em terra, o que gerava uma complexa atividade de certificação. Para 361 
os projetos offshore estão previstos os seguintes percentuais: 18% para a fase de exploração; 362 

25% para construção de poço; 40% para sistema de coleta e escoamento; e 25% para UEP 363 

(Unidade Estacionária de Produção), sendo estes três últimos segmentos específicos da etapa 364 
de desenvolvimento da produção. 365 

Também foi determinado a não aplicação de waiver, que é o instrumento de isenção 366 

pelo qual fica autorizado o perdão da punição pelo não cumprimento de compromissos de 367 
conteúdo local. Além disso, as multas por esse não cumprimento passaram de 60% a 100% do 368 

valor não alcançado para um intervalo de 40% a 75%. Essas regras foram aprovadas pelo 369 
CNPE, que ainda propôs um calendário plurianual de oferta de áreas exploratórias, com a 370 
realização de 4 (quatro) leilões, em 2017, e com a previsão de 3 (três) leilões, em 2018, e 3 371 

(três), em 2019. 372 

Tais exigências de conteúdo local do novo modelo foram aplicadas às rodadas de 373 
licitações de blocos exploratórios promovidos pela ANP em 2017 e também na 15ª Rodada de 374 

Concessões e na 4ª Rodada de Partilha da Produção, realizadas em 2018, conforme Resolução 375 
PEDEFOR n° 2/2017. Essa mesma resolução determina que as normas para a oferta permanente 376 
(de blocos não arrematados em rodadas anteriores ou devolvidos à ANP) também seguiriam o 377 

mesmo modelo. 378 
Em relação à cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), o Comitê 379 

Diretivo do PEDEFOR, por meio de sua resolução nº 01, de 2017, recomentou à ANP as 380 
seguintes regras:  381 

 de 30% a 40% das despesas qualificadas em PD&I deverão ser destinadas à contratação 382 
das atividades de inovação junto a universidades ou institutos de pesquisa e 383 
desenvolvimento;  384 

 de 30% a 40% das despesas qualificadas em PD&I deverão ser destinadas a programas 385 

tecnológicos para o desenvolvimento e a capacitação de fornecedores nacionais;  386 

 e o percentual remanescente, de 20% a 40%, deverá ser destinado a atividades 387 
desenvolvimento em instalações do próprio concessionário ou suas afiliadas, 388 

localizadas no Brasil, ou contratadas junto a empresas nacionais, independentemente de 389 
relação com as operações do contrato. 390 
  391 
Paralelamente às discussões de exigências de conteúdo local, o PEDEFOR vem 392 

trabalhando para a regulamentação dos incentivos e bonificações para o setor no âmbito de uma 393 
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nova PCL. Assim, pretende-se deslocar o foco da antiga política de penalidades e multas para 394 
uma nova política de incentivos e bonificações. 395 

Os incentivos para fornecedores serão ofertados na forma de multiplicadores aplicados 396 
nos certificados de CL dos fornecedores. Os esforços das operadoras (ou consórcios) serão 397 

premiados com bonificações sob a forma de Unidades de Conteúdo Local (UCL) que poderão 398 
ser utilizadas para fins de comprovação de seus compromissos de CL nos blocos em que 399 
operam. 400 

 401 
 402 

DESAFIO TECNOLÓGICO: MAXIMIZAR O CONTEÚDO LOCAL TECNOLÓGICO 403 
VISANDO O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DOS FORNECEDORES 404 
NACIONAIS NA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS. 405 

 406 

EIXOS 

TEMÁTICOS 
INICIATIVAS 

Desenvolvimento 

tecnológico e 

inovação 

Criar modelos de incentivos e bonificação para viabilizar o uso de 

recursos das multas de conteúdo local, no âmbito do PEDEFOR, 

para viabilizar investimentos em PD&I. 

Capacitação 

laboratorial e de 

recursos 

humanos 

Incluir a participação de fornecedores nos programas de PRH-

ANP-MCTIC e intensificar ambientes de inovação em parques 

tecnológicos e incubadoras de empresas. 

Prospecção e 

divulgação 

científica e 

tecnológica 

Desenvolver estudos de avaliação da PCL, mapeamento da 

capacidade produtiva e de recursos humanos qualificados para 

apoio às decisões do PEDEFOR. 

Políticas, 

programas e 

gestão 

Estimular a participação de empresas nacionais na cadeia 

produtiva de P&G, por meio de mecanismos de incentivos a 

inovação e exportação de bens e serviços. 

Criação de mecanismos para fortalecimento dos parques 

tecnológicos e incubadoras em áreas produtoras de petróleo e gás. 

Incentivar as concessionárias afetadas pela cláusula de PD&I 

acerca da possibilidade de utilizar os recursos para maximizar a 

utilização de laboratórios e prestação de serviços. 

Apoiar na regulamentação dos mecanismos de bonificações e 

incentivos do PEDEFOR, em especial os incentivos para conteúdo 

local tecnológico. 

Apoiar programas para incubadoras, start-ups e aceleradoras para 

o setor petrolífero com foco peças, partes e sistemas. 

Apoiar a criação do Fundo de Desenvolvimento para Inovação da 

Cadeia de Fornecedores de Petróleo e Gás Natural (FUNCAF). 

 407 
  408 
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5. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 409 

 O acompanhamento e a avaliação das ações ocorrerão pelas equipes técnicas do MCTIC, 410 
em especial da Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias Setoriais 411 

(CGTS), ligada ao Departamento de Políticas de Desenvolvimento e Inovação de Tecnologias 412 
Estruturantes (DETEC) da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), 413 
e das instituições parceiras. Assim, será fundamental a sincronização, harmonização e parceria 414 
entre as atividades realizadas pelo MCTIC com os principais parceiros governamentais como 415 
MDIC, MME, MF, MPDG, ANP, BNDES, CNPq, FINEP, CGU e ABDI. Para o sucesso das 416 

atividades propostas será importante a existência de um grupo consultivo para apoiar e 417 
harmonizar os trabalhos entre as instituições. 418 

 As estratégias de implementação seguirão seis eixos, conforme a seguir.  419 

 420 

5.1. Cooperação internacional 421 

Destaca-se como principais parceiros, o Reino Unido, a Noruega, os Estados Unidos, a 422 
França, a Itália, Canada e os Países Baixos. Para tanto, seria importante a existência de acordos 423 
específicos a exemplo do BN 21, acordo bilateral entre o Brasil e a Noruega, ou a priorização 424 
de atividades em Petróleo e Gás em acordos existentes. Nesse sentido, é importante a 425 

sincronização das ações internacionais, no âmbito interno com a Assessoria Internacional do 426 
MCTIC, e no âmbito externo com o Departamento de Energia e a Divisão de Ciência e 427 

Tecnologia do MRE, com o MDIC e com o MME. 428 

Em relação a fontes internacionais, é importante a participação em processo de 429 
financiamento promovidos pela União Europeia, não somente no âmbito dos Diálogos 430 

Setoriais, mas também junto ao Programa Horizon 2020, bem como de outros países via editais 431 
internacionais como o Client do Ministério da Educação e Pesquisa (BMBF) da Alemanha e 432 

via apoio de fundos internacionais como o Prosperity Fund e Newton Fund do Reino Unido 433 

entre outros. 434 

Deve-se incentivar a atração de empresas internacionais e seus centros de PD&I para 435 
acelerar o processo de desenvolvimento tecnológico local, principalmente em elos industriais 436 

onde existam lacunas de capacitação local ou elevada concentração no mercado internacional.  437 

 438 

5.2. Fontes de financiamento 439 

Em tempos de crise econômica e portanto com forte redução nos investimentos, são 440 
importantes os trabalhos que permitam combinar fontes de financiamento para criar sinergias 441 
de investimentos e de projetos cooperativos com recursos provenientes do PD&I regulado 442 
(notadamente da ANP), recursos provenientes dos mecanismo do PEDEFOR, recursos 443 
governamentais de fundos do MCTIC (como o CT-PETRO), fontes estaduais (notadamente de 444 

Fundações Estaduais de Apoio), recursos de bancos de fomento industriais (como o BNDES e 445 

outros de caráter regional) e recursos do setor privado, por meio dos instrumentos de incentivos 446 

fiscais da Lei do Bem (Lei nº 11.196, de 2005) e da Lei de Informática (Lei nº 8.248, de 1991). 447 

Tais atividades devem ser feitas em estrita cooperação com as agências de fomento do 448 
MCTIC (Finep e CNPq) e do BNDES. Ressalta-se também o incremento créditos disponíveis 449 
para projetos de PD&I em pequenos e médios operadores do setor petrolífero. Conforme citado, 450 
também é importante a captação de recursos de fontes internacionais. 451 

No ambiente regulado pela ANP, os recursos destinados a PD&I são provenientes de 452 
1% da receita bruta da produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Em 453 
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decorrência da Resolução nº 1, de 28 de março de 2017, do PEDEFOR, para os próximos anos 454 
ocorrerá alteração da distribuição de aplicação desses recursos: (i) de 30% até 40% deverão ser 455 
investidos em universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento nacionais 456 
credenciados pela ANP; (ii) de 30% até 40% devem ser destinados a programas tecnológicos 457 

para desenvolvimento e capacitação de fornecedores nacionais; e (iii) o saldo remanescente 458 
poderá ser investido em atividades de PD&I realizadas em instalações do próprio 459 
concessionário ou de suas afiliadas, localizadas no Brasil, ou em empresas fornecedoras 460 
nacionais da Indústria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ou em universidades ou 461 
institutos de pesquisa e desenvolvimento credenciados pela ANP. 462 

Deve-se considerar a projeção de aumento da produção nacional de petróleo de 3,091 463 
milhões de barris diários em 2017 para 4,893 milhões de barris diários em 2023 (EPE, 2017). 464 
Assim, mesmo com a alteração de distribuição dos recursos de PD&I, os recursos aplicados em 465 
universidades e centros de PD&I tendem a aumentar no decorrer dos próximos anos. 466 

Adicionalmente, a ENCTI 2016-2022 reforça a necessidade de aumento de dispêndios 467 
pelo setor privado visando maior articulação entre a demanda empresarial e a oferta de 468 
infraestruturas de pesquisa qualificadas, alinhando esforços de quem pode fornecer a invenção 469 
com quem pode inseri-la na atividade produtiva.  470 

 471 

5.3. Articulação com entidades de classe e empresas 472 

A articulação do MCTIC com as entidades de classe representativas da cadeia produtiva 473 
de Petróleo e Gás será importante para as externalidades positivas desse Plano; como por 474 
exemplo o IBP (Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a ONIP 475 

(Organização Nacional da Indústria do Petróleo), a ABIMAQ (Associação Brasileira de 476 
Máquinas e Equipamentos), a ABESPetro (Associação Brasileira de Empresas de Serviços de 477 

Petróleo) e o SINAVAL (Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Naval).  478 

Será criado um ambiente de inovação de tal maneira que os fornecedores e companhias 479 

petrolíferas aumentem os investimentos em PD&I nas empresas, bem como em universidades 480 
e centros de pesquisas, sobretudo com as novas facilidades introduzidas pelo Novo Marco Legal 481 
da Inovação e pelo PEDEFOR.  482 

 483 

5.4. Consolidação de Redes de PD&I  484 

 Importante será avaliar a necessidade de criar redes de pesquisa ou otimizar as redes 485 
existente (principalmente as redes criadas pela Petrobras) no sentido de promover sinergia de 486 

resultados e recursos.  487 

 É imperativo que sejam mantidos os investimentos nos Institutos Nacionais de Ciência 488 
e Tecnologia (INCTs), financiados pelo CNPq, com atuação na área de petróleo e gás natural, 489 

a saber: (i) INCT de técnicas analíticas aplicadas à exploração de petróleo e gás (coordenado 490 

pela UnB); (ii) INCT de geofísica do petróleo (Unicamp); (iii) INCT de óleo e gás (UERJ); (iv) 491 

INCT em materiais complexos funcionais (Unicamp); (v) INCT em engenharia de superfícies 492 
(UFSC); e (vi) INCT de matemática (IMPA). 493 

 Outro ponto fundamental seria apoiar a criação de uma rede de competências no âmbito 494 
das Unidades de Pesquisa e Instituições vinculadas ao MCTIC, além de fortalecer as instituições 495 
que já atuam nesse setor como: INT (corrosão e prototipagem); CETEM (tratamento de solos 496 
contaminados e efluentes); ON (geofísica de reservatórios); IMPA e LNCC (modelagem 497 
computacional); CTI (robótica e prototipagem); CETENE (nanotecnologia); INPA e MPEG 498 
(ambiental); CDTN (nanotecnologia, integridade e gerenciamento estrutural, traçadores); 499 
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CNPEM (aplicações com o Sirius, materiais); CBPF (materiais avançados e nanotecnologia); 500 
INPE (meteorologia aplicada e observação da terra). 501 

 Adicionalmente, a integração é importante a integração deste Plano com iniciativas no 502 
âmbito do MCTIC, tais como: 503 

a) Planos de CT&I, notadamente os que versam sobre Minerais Estratégicos, Manufatura 504 
Avançada, Tecnologias Convergentes e Habilitadoras, Energias Renováveis e 505 
Biocombustíveis, Oceanos e Inovação.  506 

b) Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia (SisNANO), Sistema Brasileiro 507 
de Tecnologia (SIBRATEC), EMBRAPII e Programa Nacional de Incubadoras e 508 

Parques Tecnológicos (PNI); 509 

 510 

5.5. Capacitação de recursos humanos  511 

De acordo com estudos preliminares do CGEE, as 2.804 empresas fornecedores 512 
cadastradas na ANP geram aproximadamente 701.275 empregos, sendo 149.250 com 513 
graduação, 5.709 com mestrado e 1.792 com doutorado. Nesse cenário se faz necessário 514 

intensificar a extensão tecnológica para formação de recursos humanos especializados, visando 515 
alinhar necessidades específicas do setor em universidades de países líderes em tecnologias. 516 
Deve-se promover projetos cooperativos utilizando recursos nacionais e internacionais para 517 

elaboração e execução de projetos de capacitação de recursos humanos e ampliar a capacidade 518 
de uso da infraestrutura científica-tecnológica construída em universidades e centros de PD&I.  519 

Imperativo também é a promoção da capacitação dos gestores públicos em Petróleo e 520 

Gás, bem como a participação dos atores em eventos nacionais e internacionais de peso, como 521 
Rio Oil & Gas, Offshore Technology Conference (OTC) e Subsea UK. 522 

 523 

5.6. Disseminação do conhecimento  524 

O conhecimento produzido deverá ser compartilhado entre as instituições interessadas 525 
no assunto por meio de eventos (workshops, seminários, congressos, documentos informativos 526 

e websites) visando a troca de experiências nos temas em questão, mas também por meio de 527 
portais de informações e publicações. 528 

 529 
  530 
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UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 713 
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UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 714 
UnB - Universidade de Brasília 715 
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas 716 
UNIDO - Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 717 

USP - Universidade de São Paulo 718 


