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RESUMO 

 

 

Nas últimas décadas, dois grandes acontecimentos foram responsáveis por revolucionar o 

tradicional mercado petrolífero ao redor do mundo. Por um lado, a descoberta do Pré-sal na 

costa brasileira, que teve sua importância marcada pela quantidade e qualidade do óleo e gás 

que foi encontrado abaixo de uma extensa camada de sal, entre os litorais de Santa Catarina e 

Espírito Santo. Por outro lado, o aprimoramento da exploração de Shale nos Estados Unidos, 

responsável por colocar os americanos como maior produtor de petróleo do mundo, sendo o 

maior e mais importante player da indústria petrolífera atualmente. Ambos acontecimentos 

foram marcados por diversas interferências políticas, responsáveis por ocasionar o sucesso de 

um (shale) e a frustração do outro (pré-sal). Foi realizado um levantamento de dados analítico 

capaz de pontuar como a interferência política afetou esses dois grandes acontecimentos na 

indústria do petróleo, analisando ainda, os principais resultados econômicos-sociais que foram 

afetados por essas interferências em seus respectivos países. Dessa maneira, dá-se destaque 

para a interferência política americana durante o aprimoramento do shale, e para a interferência 

política brasileira no período após a descoberta do pré-sal, bem como, os impactos positivos e 

negativos de cada acontecimento dentro de cada país, como sendo os desdobramentos mais 

importantes desta pesquisa. Além disso, o estudo também apresenta uma proposta de 

intervenção no atual modelo do setor petrolífero brasileiro, baseado em medidas tomadas pelos 

americanos e que garantiram o sucesso do país.   

 

Palavras-chave: Petróleo. Pré-sal. Shale. Geopolítica. Impactos econômicos-sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent decades, two major events have been run by revolutionary or traditional oil markets 

around the world. On the one hand, a discovery of pre-salt off the Brazilian coast, whose 

importance was marked by the quantity and quality of oil and gas, was found beneath an 

extensible salt layer between the Santa Catarina and Espírito Santo coastlines. On the other 

hand, or enhancement of shale exploration in the United States, responsible for placing 

Americans as the world's largest oil producer, being the largest and most important player in 

the oil industry today. Both events were marked by various political interferences associated 

with the occasion or success of one (shale) and a frustration of another (pre-salt). A survey of 

analytical data capable of punctuating as a political interference affected by these two major 

events in the oil industry was conducted, analyzing also the main social economic results that 

were affected by these interferences in their countries. In this way, we highlight the US political 

interference during shale enhancement, and the Brazilian political interference in the period 

after the discovery of the pre-salt, as well as the positive and negative effects of each event 

within each country, such as most important developments of this research. In addition, the 

study also presents a proposal for intervention in the current model of the Brazilian oil sector, 

based on the measures adopted by the Americans and which guarantee the success of the 

country. 

  

Keywords: Oil. Pre-salt. Shale. Geopolitics. Economic and social impacts. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

 

 Em virtude do aumento do consumo energético e da dependência em torno das 

tradicionais fontes de energia, cenário este dominado pelo petróleo, a indústria energética 

mundial vem empregando grandes esforços para desenvolver fontes alternativas de energia tão 

competitivas quanto as convencionais.  

 A sustentabilidade ambiental e climática, certamente são motores que impõe a 

necessidade de que a indústria energética se debruce sobre as estratégias de transição da matriz 

energética. Todavia, a inexistência de qualquer outra fonte de energia capaz de substituir o 

petróleo de modo eficaz e que sirva como base para a fabricação de milhares de produtos, faz 

com que os pilares que sustentem a dependência mundial pelo petróleo sejam mais complexos 

do que parecem. 

 Em um recente artigo publicado na Le Monde Diplomatique, William Nozaki, diretor 

técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (INEEP), 

afirma que até 2040 deve haver uma demanda incremental de até 12 milhões de barris de 

petróleo por dia no mundo. A certeza do domínio da demanda energética dependente do 

petróleo fez com que os governos e as empresas petrolíferas venham investindo fortemente no 

desenvolvimento de estudos com novas estratégias de exploração de óleo e gás. 

 A descoberta do pré-sal, em 2006, foi descrita pelo então presidente Lula como “bilhete 

premiado” para os brasileiros. E quando a Petrobras extraiu pela primeira vez petróleo do pré-

sal, em 2008, a esperança era a de que todos os problemas do país seriam solucionados. A 

promessa de riqueza em abundância exacerbou a corrupção, fazendo com que a realidade em 

que o Brasil se encontra atualmente seja totalmente diferente das expectativas criadas a mais 

de dez anos atrás, tendo o pré-sal jamais chegado perto de realizar tudo o que foi prometido 

(SAAD, 2016). 

De acordo com Ross (2012), o problema político-econômico que tomou conta do Brasil 

após a descoberta do petróleo no pré-sal é conhecido como a maldição dos recursos minerais. 

Sendo o petróleo, que responde por mais de 90% do comércio mundial de minerais, o 

responsável pelos mais graves problemas na maioria dos países.  

 Todavia Ross (2012) afirma ainda que nem todos os países produtores de petróleo são 

suscetíveis à maldição. A riqueza do petróleo é um problema para países de baixa e média 

renda. Com isso, acontece a “ironia da riqueza do petróleo”, onde os países com necessidades 

mais urgentes são também os menos propensos a se beneficiar de sua própria riqueza geológica.  
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 Um exemplo claro de que a maldição do petróleo não é um problema para países ricos 

e industrializados é o caso dos Estados Unidos. Maior consumidor de petróleo do mundo, o país 

desenvolveu na última década técnicas de exploração de óleo e gás que o tornou o maior 

produtor do mundo.  

 Conforme Reis (2014), o mercado do petróleo esteve sempre ligado ao Oriente Médio 

e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), representados por países com 

grandes reservas de petróleo e gás. Dentre os principais produtores de petróleo do Oriente 

Médio, dá-se destaque à Arábia Saudita, que por anos possuiu o título de maior produtor do 

ouro negro1. Todavia, os avanços técnicos desenvolvidos pelos Estados Unidos em relação a 

exploração e produção de petróleo e gás de fontes não convencionais, fez o país possuir uma 

nova imagem na geografia do petróleo.  

 No século XXI, os Estados Unidos da América se tornaram a “nova Arábia Saudita” do 

planeta. As gigantescas reservas não convencionais são consideradas as principais responsáveis 

por esse sucesso estadunidense.   

 Jacomo (2014) afirma que os reservatórios de shale, representam os principais 

reservatórios decorrentes da produção não convencional. A característica mais importante da 

composição do folhelho está na sua baixa permeabilidade, fazendo com que a exploração de 

reservatórios com essa característica só seja possível com a utilização de tecnologias especiais.  

 A descoberta do pré-sal no Brasil e o aprimoramento de tecnologias que tornaram a 

exploração em reservatórios não convencionais economicamente viável nos Estados Unidos, 

foram dois marcos importantíssimos para a indústria petrolífera. Ambos foram desenvolvidos 

nas últimas décadas, com um potencial financeiro gigantesco. 

Contudo, este projeto buscou desenvolver um estudo que apresente um aparato geral 

das questões políticas, econômicas e sociais que abrangem as riquezas do petróleo. Relatando 

quais foram as expectavas criadas com a descoberta do pré-sal e o desenvolvimento da 

exploração de shale, apresentando as reais consequências de cada caso em seus respectivos 

países. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Termo empregado para referir-se ao petróleo. 
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2    JUSTIFICATIVA 

 

 

 Enquanto em 1900, segundo Thomas (2004), um dos marcos mais importantes da 

história do petróleo foi quando Anthony Lucas, utilizando um processo rotativo, encontrou óleo 

a uma profundidade de 354 metros. Em 2006, a Petrobras anuncia no Brasil a existência de 

reservas de Petróleo que se encontram a cerca de 5 a 7 mil metros de profundidade do nível do 

mar.  

Dois anos após a descoberta, a estatal brasileira realizou um dos principais feitos da 

indústria petrolífera brasileira, que foi primeira produção do petróleo na camada do pré-sal. A 

complexidade da exploração e produção que esses reservatórios apresentam foram as 

características que fizeram o Brasil comemorar muito tal feito.  

Na mesma década, os Estados Unidos da América aprimoraram técnicas que 

viabilizaram a exploração e produção de petróleo e gás não convencionais, se tornando a nova 

“Arábia Saudita” no setor petrolífero. 

Os avanços tecnológicos são os responsáveis por reduzirem os custos de exploração e 

produção, fazendo com que o ciclo econômico da indústria petrolífera se torne cada vez mais 

viável. 

Com isso, o petróleo foi se impondo cada vez mais como fonte de energia, se tornando 

hoje uma substância insubstituível, uma vez que não se tem conhecimento de outra fonte de 

energia que possua a mesma importância do hidrocarboneto. Logo, até que seja descoberto uma 

fonte de energia tão precisa quanto o petróleo, todas as atenções da indústria de energia estarão 

dispostas a inovar e aprimorar cada vez mais esse setor.  

Diante disso, o presente estudo tem como intuito desenvolver uma análise comparativa 

entre dois acontecimentos importantíssimos dentro da história do petróleo, desmembrando os 

pilares que sustentam a indústria do petróleo dentro de cada país e analisando as consequências 

políticas, econômicas e sociais dentro de cada nação.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Abordar o contraste do sucesso da exploração de shale nos EUA e a frustação do pré-

sal no Brasil, por meio de uma comparação entre os pilares políticos, econômicos e sociais de 

cada país. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Analisar a interferência que a geopolítica do petróleo teve no desenvolvimento do shale 
e do pré-sal; 

 Levantar as consequências econômicos-sociais decorrentes da exploração do pré-sal e 
do shale; 

 Comparar as expectativas e a realidade dos fatos e acontecimentos em cada exploração; 

 Apresentar medidas que podem ser feitas para determinar o sucesso dos resultados da 
exploração do pré-sal.  
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4    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 O petróleo, conforme Thomas (2004), vem do latim petra (pedra) e oleum (óleo). No 

estado líquido trata-se de uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com 

cheiro característico e cor variando entre o negro e o castanho-claro. Ross (2012) afirma que a 

indústria do petróleo é considerada a maior do mundo, alcançando níveis cada vez mais altos 

de recursos bombeados para fora do solo e, que em 2009, chegou a movimentar mais de US$ 

2,3 trilhões, o que se justifica pela atual dependência mundial em relação as fontes energéticas 

não renováveis.  

 Amui (2011) acredita que apesar do atual cenário de incentivo à busca por fontes 

energéticas sustentáveis e renováveis, o petróleo ocupará uma posição de destaque no cenário 

mundial energético por muitos anos. A tendência é que a demanda petrolífera continue 

crescendo pelas próximas décadas, fazendo com que a maioria dos países produtores de 

petróleo estejam atentos aos avanços tecnológicos que otimizem o setor em busca de manter 

sua hegemonia ou, ainda, almejando alcançar uma posição de destaque no atual cenário 

energético mundial.  

 Nesse sentido duas descobertas marcaram as últimas décadas e provocaram intensas 

mudanças setor energético mundial, são elas: a descoberta do pré-sal brasileiro e o 

aprimoramento da exploração em reservatórios não convencionais, tradicionalmente conhecida 

como shale americano. A descoberta de petróleo na camada do pré-sal brasileiro, mais 

precisamente na Bacia de Campos, foi um feito histórico do setor energético e trouxe para o 

Brasil, finalmente, a possibilidade de tornar-se um player2 da indústria petrolífera, já o shale 

americano, por sua vez, era estudado desde a década de 70, porém, durante muito tempo foi 

considerado economicamente inviável devido a sua caracterização, fato que os Estados Unidos 

conseguiram reverter através do desenvolvimento de novas técnicas, tornando-o não só 

economicamente viável mas também extremamente competitivo.  

 Barros (2018), nos leva a entender que ambas as descobertas são feitos históricos em 

seus países e trouxeram a estes a possibilidade de tornarem-se um petroestado3, colocando-os 

entre os maiores produtores de petróleo e gás natural, reduzindo sua dependência energética, 

tratando não somente da posse de um recurso, mas, sobretudo, de ocupar uma posição de 

                                                 
2 Os players da indústria petrolífera incluem os principais e mais importantes articuladores do setor ao redor do 

mundo. 
3 Sinônimo de player. 
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respeito no cenário energético mundial. Assim faz-se necessário conhecer como funciona um 

reservatório de petróleo e gás natural, sua estrutura e técnicas de exploração para compreender 

como a exploração desses recursos foram capazes de provocar mudanças tão intensas, tanto nos 

seus respectivos países quanto no setor energético como um todo. 

 

 

4.1. Reservatórios de Petróleo e Gás Natural 

 

 

 Thomas (2013) considera os reservatórios de petróleo como um dos ambientes mais 

complexos a serem estudados em um sistema de exploração petrolífera, e qualifica a Engenharia 

de Reservatórios como a área que caracteriza as jazidas que serão exploradas, identificando as 

propriedades das rochas, dos fluidos nelas contidos, a maneira como eles interagem dentre da 

rocha e as leis da física que regem o movimento dos fluidos no seu interior, com objetivo de 

maximizar a produção de hidrocarbonetos com o menor custo possível.  

 A caracterização de um sistema petrolífero tem o objetivo de permitir a diminuição do 

risco exploratório envolvido nas perfurações de poços, onde são estudadas as características 

preliminares de um determinado reservatórios (MAGOON & DOW, 1994). 

 As rochas reservatório são em sua maioria arenitos e carbonatos fraturados, 

apresentando altas taxas de porosidade e permeabilidade, o que as torna capazes de armazenar 

hidrocarbonetos e proporcionar sua produção a taxas economicamente viáveis. Entretanto, 

estudos recentes qualificam as rochas reservatório em duas vertentes: os reservatórios 

convencionais e os reservatórios não convencionais (MONTEIRO, 2011). 

 

 

4.1.1. Reservatórios Convencionais 

 

 

 Thomas (2001) aponta que para que ocorra a formação de um reservatório convencional 

de petróleo, necessariamente devem ocorrer algumas etapas de migração e acumulação e a 

existência de estruturas específicas como rocha geradora, rocha selante, dobras e falhas. Nas 

bacias sedimentares brasileiras os reservatórios são dominantemente convencionais, 

compostos principalmente por arenitos e calcarenitos.  
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O primeiro componente primordial na composição de um sistema petrolífero 

convencional são as rochas geradoras, caracterizadas por apresentar vazios no seu interior 

(porosidade), podem ser de qualquer origem ou natureza e possuir matéria orgânica em 

quantidade e qualidade adequadas, além de ser submetida ao estágio de evolução térmica 

necessário para a degradação de querogênio4.  

 O processo de migração é um intermediário que se interpõe entre os elementos que 

compõem o sistema petrolífero. Portanto, para que haja de fato a acumulação de petróleo, é 

necessário que, após a etapa de geração, ocorra a migração e que esta tenha seu caminho 

interrompido pela existência de algum tipo de armadilha. Existem dois tipos de migração: 

 Primária: que é o processo de expulsão de petróleo da rocha geradora.  

 Secundária: que consiste no percurso que o óleo faz ao longo de uma rocha 

porosa e permeável até ser interceptado por uma armadilha geológica.  

 Atendidas as condições de geração, e migração, é necessária uma barreira que se 

interponha no seu caminho, cuja característica principal é a baixa permeabilidade, tem-se, 

então, o segundo componente essencial na acumulação de petróleo, a rocha selante. Além da 

baixa permeabilidade, a rocha selante deve apresentar plasticidade, o que condiciona a rocha 

a manter sua condição selante mesmo após ser submetida a esforços determinantes de 

deformações (THOMAS, 2001). 

   Além da ocorrência do conjunto de rochas anteriormente citadas, a existência de trapas 

ou armadilhas também são imprescindíveis para a formação de um reservatório de petróleo. 

As trapas são consideradas um arranjo qualquer de rochas em subsuperfície responsável pela 

contenção de hidrocarbonetos (THOMAS, 2001).  

De acordo com Suárez (2012) as rochas que formam os reservatórios convencionais 

apresentam porosidade superior a 10% e permeabilidade superior a 0,1 mD5. Os fatores que 

influenciam a porosidade são a arrumação, forma e tamanho dos grãos que constituem essa 

rocha, o grau de cimentação também afeta diretamente a porosidade e a permeabilidade da 

rocha, pois o cimento pode obstruir a comunicação existente entre os poros.  

 A rocha selante junto com a rocha porosa (rocha reservatório) forma um reservatório 

convencional. Um esquema do roteiro de migração de óleo e/ou gás pode ser observado na 

Figura 1, onde a seta colorida indica os caminhos seguidos pelo hidrocarboneto desde sua 

origem, na rocha geradora de petróleo, até o seu destino final, onde se tem reservatório. 

                                                 
4 Parte insolúvel da matéria orgânica modificada por ações geológicas. 
5 Mili-Darcy. 
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       Figura 1 - Relação espacial entre rochas geradoras e rochas reservatórios. 

 
       Fonte: Adaptado de THOMAS (2001). 

 

 

4.1.2. Reservatórios Não Convencionais 

 

 

 Ribeiro (2015) caracteriza os reservatórios não convencionais como rochas que 

possuem baixos valores de permeabilidade e porosidade, que normalmente não apresentariam 

produção economicamente viável. Entretanto, devido ao desenvolvimento e associação de 

diferentes técnicas, esses reservatórios são capazes de produzir consideráveis volumes tanto 

de óleo quanto de gás. 

 Geologicamente, os shales são rochas de grão fino e ricas em matéria orgânica. Os seus 

poros são muito pequenos, o que torna o fluxo de gás muito difícil no seu interior, podendo 

classificar-se como impermeáveis, a não ser que estejam naturalmente fraturados ou que se 

criem essas fraturas para que o fluxo seja facilitado, abrindo ligações entre os poros. Estas 

rochas possuem um alto conteúdo de matéria orgânica e uma permeabilidade muito baixa. 

Para efeito de comparação, um reservatório convencional de arenito possui permeabilidade 

entre 0,5 mD a 20 mD, enquanto a permeabilidade nos reservatórios de shale gas é entre 

0,000001 mD a 0,0001 mD (ou 1 a 100 nD6) (BICO, 2014). 

 Para explicar a relação volume in place7/dificuldade de extração Holdich (2006) propôs 

uma representação triangular de recursos, conforme mostrado na Figura 2. Os reservatórios 

                                                 
6 Nano-Darcy. 
7 Volume total de óleo originalmente existente em um reservatório. 
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convencionais de menores volumes, porém de mais fácil exploração, ocupam o topo do 

triângulo. Já na base estão os reservatórios não convencionais que apresentam grandes 

volumes mas necessitam de tecnologia de alto nível para possibilitar a sua exploração, o que 

consequentemente aumenta o custo de produção. Neste último se encontram os reservatórios 

compostos por shale, cuja suas características são marcadas pela alta necessidade de 

tecnologia para a exploração.   

 

 

              Figura 2 - O triângulo de recursos. 

 
Fonte: Adaptado de HOLDITCH (2006). 

 

 

Segundo o consultor da ZAG Consultoria em Exploração de Petróleo, Pedro Victor 

Zalán, há seis tipos de recursos petrolíferos não convencionais: shale gas (gás de folhelho) 

encontrado em folhelhos que tenham alcançado um razoável grau de maturação térmica; 

shale oil (óleo de folhelho) que é o óleo natural encontrado em folhelhos nas mesmas 

condições; tight gas sandstones (arenitos gaseíferos fechados) encontrados nos centros das 

bacias sedimentares com baixíssimas porosidades e portadores de gás; fractured reservoirs 

(reservatórios naturalmente fraturados) localizados em qualquer rocha (folhelho, arenito, 

carbonato, vulcânica...) com baixíssima porosidade, mas com uma intensidade de 

fraturamento natural, que pode armazenar e produzir gás ou óleo; coalbed methane (gás de 

carvão) compreende gás gerado e armazenado em camadas de carvões; e oil shale (folhelho 
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betuminoso, também conhecido erroneamente como xisto betuminoso) está presente em 

folhelhos ricos em matéria orgânica, mas nos quais a natureza ainda não gerou o petróleo. 

Dentre esses diferentes tipos de reservatórios, um tipo tem se destacado no cenário mundial: 

os reservatórios de Gás/Óleo de Folhelhos (ALVES, 2014). 

Esses tipos de reservatórios, conhecidos como shale gas e shale oil, são compostos por 

rochas denominadas folhelhos que possuem baixíssimos valores de porosidade e 

permeabilidade. Por muito tempo os folhelhos foram considerados somente como rocha 

geradora do sistema petrolífero, mas, a partir dos estudos desenvolvidos principalmente pelos 

EUA, foi provado que a reserva de óleo e gás retida no espaço poroso desse tipo de rocha é 

enorme principalmente por conta da grande extensão geográfica do reservatório. Entretanto, 

os baixos valores de porosidade e permeabilidade, além também da distribuição irregular das 

acumulações de óleo/gás, os denominados sweet spots8, impedem que o escoamento de 

fluidos no interior do meio poroso para produção não aconteça de forma espontânea e 

convencional (RIBEIRO, 2015).  

 Portanto, para viabilizar a exploração e produção comercial desses reservatórios, torna-

se necessária a utilização de técnicas específicas para aumentar a permeabilidade da rocha. 

Nesse sentido, dois avanços tecnológicos, utilizados simultaneamente, foram fundamentais: 

a fraturação hidráulica (hydraulic fraturing) e a perfuração horizontal (horizontal drilling). 

Os reservatórios não convencionais têm sido produzido com sucesso principalmente nos 

Estados Unidos e, baseado no sucesso norte americano, o incentivo a pesquisas relacionadas 

a esse tipo de reservatório vem se tornando cada vez mais crescente em outros países, 

aumentando consideravelmente a quantidade de recursos explorados de reservatórios não 

convencionais (RIBEIRO, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Zonas preenchidas com hidrocarbonetos.  



23  

 

 

4.2. O Pré-Sal 

 

 

A descoberta de reservas petrolíferas abaixo de uma extensa camada de sal na costa 

brasileira marcou um dos principais pontos de inflexão na produção de petróleo no Brasil. Além 

de possuir a maior reserva de petróleo no país, o pré-sal também tem a capacidade de produzir 

um óleo de altíssima qualidade, com um excelente valor comercial no mercado. 

 

 

4.2.1. Localização Geográfica  

 

 

A área da camada do pré-sal, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), atinge aproximadamente 800 quilômetros de extensão por 200 km de 

largura, no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Apesar das reservas do 

pré-sal estarem situadas à cerca de 300 quilômetros do litoral brasileiro, sua localização está 

dentro da Zona Econômica Exclusiva do Brasil (ZEE)9. A Figura 3 mostra a localização do 

polígono do pré-sal em relação a ZEE brasileira.  

O polígono do pré-oal, que foi definido pela Lei 5.938/09 como a área com potencial ou 

com comprovação de existência de grandes volumes de óleo, e que compreende regiões entre 

as bacias de Santos e Campos, foi considerada pela União, uma região estratégica para o 

desenvolvimento econômico nacional. No pré-sal estão localizados os campos da Bacia de 

Campos, de Santos e do Espírito Santo. 

                         

 

                                                 
9 Corresponde a uma faixa territorial do Oceano Atlântico para além do litoral brasileiro e que pertence à 

soberania territorial do país (OECO,2015). 
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                     Figura 3 - Polígono do Pré-sal. 

 
                            Fonte: ANP (2019). 

 

 

4.2.2. Estrutura Geológica  

 

 

O pré-sal consiste em uma sequência de rochas sedimentares formadas há cerca de 100 

milhões de anos atrás.  Sua localização se dá no espaço geográfico criado pela separação do 

antigo continente Gondwana, mais precisamente pela partição dos atuais continentes 

Americano e Africano. Entre o espaço formado pela separação dos dois continentes, 

inicialmente, formaram-se grandes depressões que deram origem a grandes lagos. Nesses lagos 

foram depositadas as rochas geradoras de petróleo. Como todos os rios dos continentes que se 

separavam correram para as regiões mais baixas, foram depositados ali grandes volumes de 

matéria orgânica. Assim, a medida que ocorria o distanciamento, os materiais orgânicos 

acumulados nesse novo espaço foram sendo cobertos pelas águas, momento que marca o início 

da formação do Oceano Atlântico. Nesse momento, dá-se início a formação de uma extensa 

camada de sal, que atualmente chega a ser de 2 mil metros de espessura. Essa camada depositou-

se sobre a matéria orgânica ali acumulada, retendo-a por milhões de anos, até que processos 

termoquímicos transformassem a camada orgânica em hidrocarbonetos (PETROBRAS, 2018). 

A Figura 4 apresenta, de maneira ilustrativa, como se dá a composição estrutural em 

subsuperfície nas regiões em que o pré-sal é explorado. 
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               Figura 4 - Subsuperfície na camada do Pré-sal. 

 
         Fonte: Diário do pré-sal (2019). 

 

 

4.2.3. Técnicas de Exploração  

 

 

De acordo Thomas (2001), enquanto no ano 2000 a Petrobras batia recorde mundial ao 

produzir petróleo a 1877 metros de profundidade no campo de Roncador, nos dias atuais a 

estatal continua a bater recordes de exploração offshore10, com extrações sendo feitas em 

reservatórios com até 7 mil metros de profundidade. 

A extração de petróleo na camada do pré-sal possui dificuldades que se relacionam mais 

à instabilidade da camada de sal presente acima desses reservatórios do que à profundidade em 

si dessas jazidas. A Petrobras, que sempre foi reconhecida mundialmente por possuir vários 

poços de extração em águas profundas, tendo um certo domínio dessa tecnologia, se deparou 

com o gigante desafio situado no pré-sal, explorando condições jamais exploradas antes. 

 Assim, a descoberta do pré-sal trouxe consigo um conjunto de desafios que precisaram 

ser minuciosamente estudados para que o sucesso da extração de hidrocarbonetos nessas 

condições se consolide. O início das fases de exploração e produção da Petrobras no pré-sal 

foram marcados pelos investimentos em pesquisas com intuito de reduzir cada vez mais o 

tempo e os custos de perfurações dos poços nessa região.  

                                                 
10 Exploração feita em alto mar. 
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O avanço dos estudos na área sísmica de reflexão foi de suma importância para tornar 

possível a detecção de jazidas abaixo de uma camada salina que chega a 2 mil metros de 

espessura. Os materiais utilizados na prospecção e extração são submetidos a variações de 

temperaturas superiores a 80 °C. Novas tecnologias disponibilizadas pela geofísica são capazes 

de melhorar o mapeamento dos dados em profundidade, como fontes acústicas com maior 

potência, coletas repetitivas (4D) e técnicas wide azimuth11 para melhorar a resolução do sinal 

sísmico no reservatório (GOUVEIA, 2010). 

Para superar as dificuldades decorrentes da profundidade em que se encontra o óleo e 

gás do pré-sal, a Petrobras investiu no aprimoramento dos dutos responsáveis por conduzir o 

petróleo ou o gás até a plataforma (os chamados risers). Atualmente a estatal conta com uma 

gama de equipamentos facilitadores que tornam o caminho do petróleo dos reservatórios até a 

plataforma cada vez mais fáceis e seguros.  

A corrosão foi e é mais um dos grandes obstáculos a serem enfrentados na perfuração 

dos poços no pré-sal. Os tubos e as válvulas instaladas no fundo do mar necessitam resistir à 

alta concentração de CO2 e enxofre de alguns poços, bem como à agressividade química do sal. 

Para solucionar os possíveis problemas da alta concentração de CO2, a Petrobras foi responsável 

por implementar em suas produções a primeira separação de CO2 associado ao gás natural em 

águas ultra profundas12, com injeção do CO2 em reservatórios de produção (PETROBRAS, 

2015). 

A logística organizacional foi mais um gargalo que precisou ser cuidadosamente 

estudada para a superação dos desafios trazidos pela localização desses reservatórios. A 

completação no pré-sal, por exemplo, foi enriquecida pelo uso intensivo de tecnologias 

inteligentes em águas ultra profundas, através de poços satélites (PETROBRAS, 2015). 

Assim, a estatal brasileira defende que a inovação tecnológica e o desenvolvimento são 

os pilares das atividades da empresa. Foi exatamente essa premissa que tornou possível a 

superação dos desafios enfrentados pela petroleira, fazendo com que a mesma possua um corpo 

técnico altamente qualificado, com recursos tecnológicos que permitem diversificar a geração 

de energia.  

Para o futuro, as esperanças são as melhores possíveis no quesito inovação. A parceria 

entre os pesquisadores da Petrobras juntamente com fornecedores e universidades, trabalha 

diariamente buscando a projeção de novas tecnologias. Uma das grandes expectativas para o 

                                                 
11 Termo que descreve uma técnica de aquisição de dados sísmicos em que embarcações de fontes separadas são 

usadas para registrar reflexões sísmicas de áreas ao lado da propagação de gravação. 
12 Lâmina d’água com mais de 1.500 metros.  
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futuro da exploração de petróleo na camada do pré-sal está na utilização da nanotecnologia, que 

permitirá uma melhor performance dos materiais e equipamentos submarinos. Em seu site, a 

Petrobras divulgou por exemplo, que está em estudo o uso desses materiais inteligentes para a 

reconstituição instantânea de revestimentos em caso de arranhões e pequenos danos, o que 

evitará a interrupção da produção para reparos. Além disso, a implementação de nanopartículas 

também está sendo testadas para atuar como facilitador da drenagem do óleo contido nas rochas, 

aumentando a produção do campo.  

 

 

4.2.4. Linha do Tempo 

 

 

Na Figura 5 é possível observar como se comportou o cenário petrolífero brasileiro antes 

e depois da descoberta do pré-sal. Desde a criação do órgão regulador das atividades petrolíferas 

brasileiras, em 1998, até os dias atuais, o setor passou por uma série de mudanças que 

marcaram, e continuam marcando a indústria do petróleo no país. Dentre tais mudanças, as 

ações políticas respondem por grande parte das alterações feitas no setor.   

 

 

Figura 5 - Linha do tempo: Evoluçaõ do pré-sal. 

 
   Fonte: Adaptado de ANP (2018). 
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4.3. Shale Gas e Shale Oil 

 

 

Simão (2014) classifica como shale gas e shale oil o gás e o óleo que são extraídos do 

folhelho, respectivamente. O folhelho (shale) é uma rocha sedimentar clástica de grão fino 

composta de argila que é uma mistura de minerais de argila e pequenos fragmentos (partículas 

de tamanho de silte) de outros minerais, especialmente quartzo, dolomita e calcita. A proporção 

de argilominerais para outros minerais varia. O folhelho é caracterizado por quebras ao longo 

de laminas finas, paralelamente à estratificação (CRAIN, 2010). 

Essas formações são depositadas como lamas em ambientes calmos, de baixa energia, 

tais como, em zonas de aluviões e em bacias de águas profundas onde as partículas de argila de 

grão fino perdem a suspensão e afundam. Durante este processo depositam-se sedimentos de 

grão fino, mas também matéria orgânica sobre a forma de algas, plantas e detritos de origem 

animal. Estas partículas de argila mineral de grão muito fino depositam-se sob a forma de folha, 

e as camadas laminadas de sedimentos originam uma rocha com uma matriz de permeabilidade 

baixa na longitudinal e extremamente baixa na transversal ou ortogonal. Esta baixa 

permeabilidade faz com que o gás ou óleo existente na rocha permaneça estático ou de difícil 

movimento, a menos que ocorra um evento geológico ao longo do tempo (milhões de anos) 

(BASTO, 2014). 

Um relatório norte americano, por sua vez, destaca que a produção de shale tornou-se 

economicamente viável devido a três fatores principais:  

(i) Avanços na tecnologia de perfuração horizontal; 

(ii) Avanços na tecnologia de fraturamento hidráulico;  

(iii) O rápido aumento dos preços do GN, que criaram pressões significativas no 

equilíbrio entre a oferta e a demanda.  

 A combinação desses fatores vem provocando mudanças significativas no mercado 

energético mundial, uma vez que o recurso é importante para a segurança energética dos EUA 

e, por outro lado, os americanos são estratégicos como mercado consumidor desse recurso, que 

é um produto comercializado pelas maiores empresas do mundo (GWPC 2009). 
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4.3.1. Localização Geográfica 

 

 

 Um aspecto que impulsionou o rápido desenvolvimento da produção do shale nos 

Estados Unidos foi a localização descentralizada das reservas pelo território americano, onde 

os maiores volumes já encontrados estarem concentrados nas regiões Nordeste e Centro-Sul do 

país, respectivamente nas formações de Marcellus, localizada nos estados de Nova York, Nova 

Jersey, Pensilvânia, Virgínia e Ohio, e a formação Haynesville, localizada nos estados do Texas 

e da Louisiana, conforme visto na Figura 6. 

Além da descentralização dos reservatórios de shale, os Estados Unidos ainda contam 

com a sua própria localização no globo terrestre como um fator primordial responsável pela 

ascensão dos reservatórios não convencionais nos últimos anos. A localização americana 

facilitou de maneira significativa as negociações petrolíferas do país.  

 

 

    Figura 6 - Localização das principais formações geológicas que contém shale nos EUA. 

 

    Fonte: Lage et al. (2013). 
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4.3.2. Estrutura Geológica 

 

 

Conceituado como rochas sedimentares13, os folhelhos possuem característica de grãos 

finos, com composição rica em matéria orgânica, sendo normalmente considerados rochas 

geradoras de petróleo. Cerca de 50% das rochas sedimentares são classificadas como folhelhos 

(Jacomo, 2014).  

A composição não influencia a quantidade de matéria orgânica presente em seu interior, 

mas a presença de argilas pode afetar a maturação termal devido a sua associação com 

moléculas de água e, consequentemente, ocorre a necessidade de uma maior quantidade de 

calor para que seja promovido o aquecimento do petróleo (Baptista, 2011). A Figura 7 apresenta 

um esquema ilustrativo da estrutura geológica associada aos recursos convencionais e não 

convencionais, assim como, os diferentes tipos de substâncias formadas associado às suas 

respectivas localizações.  

 

 

   Figura 7 - Estrutura geológica associada aos recursos convencionais e não convencionais.  

 
    Fonte: Energy Information Administration - EIA (2011). 

 

 

 

 

                                                 
13 São aquelas rochas formadas pela deposição e compactação de diversos tipos de sedimentos ao longo de milhões 

de anos 
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4.3.3. Técnicas de Exploração 

 

 

A extração de petróleo e gás de folhelho foi impulsionada por duas técnicas: o 

fraturamento hidráulico e a perfuração horizontal. Através da injeção de uma solução de água, 

areia, e produtos químicos, em alta pressão, em um tubo que após percorrer certa profundidade 

verticalmente, atua no sentido horizontal, fraturando a rocha em vários segmentos e, 

consequentemente, liberando o gás e o óleo, até antes aprisionados, sendo então recolhidos pela 

tubulação e impulsionados para cima. A tecnologia já existia, mas agora é economicamente 

viável (REIS E MACHADO, 2012). 

 

 

4.3.3.1. Perfuração horizontal 

 

 

A perfuração horizontal permite a exposição de grandes trechos do reservatório aos 

equipamentos de extração, além de possibilitar a exploração de diversos poços ao mesmo 

tempo. A técnica consiste em perfurar verticalmente até a profundidade de milhares de pés e 

então virar cerca de 90graus, permitindo uma perfuração quase horizontal (THE DOW 

CHEMICAL COMPANY, 2011). 

A perfuração horizontal oferece uma vantagem significativa no desenvolvimento de 

shale gas. A técnica, já dominada em reservatórios convencionais, tem o objetivo de aumentar 

a área de drenagem do óleo e gás recuperado. O poço é direcionado na camada mais porosa 

(onde se encontram o óleo e o gás) de forma a liberar a maior quantidade de hidrocarbonetos 

retidos nessas estruturas. De acordo com Bico (2014), em formações pouco espessas ou 

inclinadas, um poço horizontal de longo alcance mostra-se uma boa opção, pois faz com que 

seja maior o contato com a camada porosa, aumentando a área superficial e o escoamento do 

óleo/gás para o poço. 

A Figura 8 traz uma representação comparativa entre a perfuração vertical e horizontal, 

intercalando a perfuração direcional à essa analogia. 
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                                  Figura 8 - Perfuração vertical, perfuração direcional e perfuração horizontal. 

 
                                   Fonte: PETROBRAS (2013). 

 

 

Ridley (1983) observa que o processo de extração do shale envolve, pelo menos, sete 

etapas elementares: exploração sísmica, posicionamento de sonda, perfuração vertical, 

perfuração horizontal, fraturamento hidráulico, sustentação da produção e disposição de 

resíduos. No entanto, as técnicas para a produção desse óleo e gás estão sempre sendo 

aprimoradas.  

 

 

4.3.3.2. Fraturamento Hidráulico 

 

 

Já a operação de fraturamento hidráulico, também conhecida como fracking14 é uma 

técnica que consiste na injeção de um fluido na formação com volume e pressão controlados e 

elevados o suficiente para provocar a ruptura da rocha em que se encontra o shale gas e shale 

oil. Água e areia são misturadas com uma pequena quantidade de aditivos químicos e 

bombeadas a alta pressão, a vários milhares de metros de profundidade do poço. A água exerce, 

portanto, a pressão para iniciar as fraturas, ao mesmo tempo que transporta os grãos de areia 

para o interior dessas fissuras à medida que elas aumentam. Neste sentido, quando a pressão do 

                                                 
14 Termo na língua inglesa utilizado para descrever a estimulação hidráulica de reservatórios de petróleo. 
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fluido é aliviada, os grãos de areia mantêm as fissuras abertas. Estes grãos devem ser bem 

selecionados a fim de criar uma zona de alta permeabilidade na fratura.  

A Figura 9 apresenta, de modo ilustrado, as fissuras formadas em decorrência da 

aplicação da técnica de fraturamento hidráulico. Além de representar as fraturas formadas, a 

figura também apresenta o aquífero que normalmente se encontra acima do reservatório de 

shale. Devido a série de elementos químicos incrementados ao fluido principal (água), o 

fracking é visto por críticos como uma técnica altamente prejudicial ao meio ambiente, sendo 

responsável por contaminar as águas subterrâneas em torno do local onde a técnica é aplicada. 

Assim, juntamente ao desenvolvimento e aprimoramento da técnica de fraturamento 

hidráulico, a indústria petrolífera também busca maneiras de minimizar os impactos ambientais 

causados em decorrência da utilização da técnica.  

 

                                       

Figura 9 - Fraturas artificiais criadas pelo fraturamento hidráulico. 

 
                                      Fonte: DE ABREU (2016). 

 

 

Em média 99,95% de água e areia com uma pequena proporção de aditivos químicos, 

que representam apenas cerca de 0,5% de uma solução, são usados no processo de fraturamento. 

O tratamento típico de um fraturamento hidráulico utiliza cerca de doze aditivos químicos para 

baixas concentrações, dependendo das características da água e da formação de shale a ser 



34  

 

 

intervencionada. Estes produtos químicos (polímeros, agentes de formação de espuma, etc) 

devem cumprir um propósito específico, de ajudar a preservar a integridade do ambiente para 

a redução das emissões, reduzir a fricção, inibir a corrosão, prevenir o crescimento de bactérias, 

estabilizar a argila entre outros fatores (THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2011). 

O avanço dessa tecnologia na exploração de gás natural e óleo está relacionado ao 

potencial mineralógico das rochas de shale e outras formações geológicas (tight sandstone, por 

exemplo), mas também ao incremento na produtividade da extração que a tecnologia de 

fraturamento hidráulico e horizontal propiciou. Ou seja, não só essa tecnologia logrou extrair 

gás de um subsolo anteriormente de difícil acesso (por isso, não convencional) como também 

gerou rendimentos maiores do que as tecnologias utilizadas em áreas de exploração já 

conhecidas, convencionais. De acordo com IHS (2014), o fraturamento horizontal e hidráulico 

ampliou o acesso ao reservatório e, por isso, determinou rendimentos produtivos maiores do 

que os obtidos nos poços de gás convencionais. Assim, mesmo que os custos de produção dos 

poços de shale sejam mais altos, os custos unitários, em função da maior produtividade, podem 

ser até 50% menores do que os obtidos pela extração de gás nos poços convencionais. 

Na Figura 10 é possível visualizar os principais equipamentos que compõem a base de 

um sistema que aplica a técnica de fraturamento hidráulico. Pode-se enxergar que grande parte 

dos equipamentos deste sistema são formados por máquinas que atuam diretamente no fluido 

que será aplicado no reservatório, sendo responsáveis por deixar o mesmo com todas as 

especificações necessárias para o que se deseja fraturar.  

Não só o fraturamento hidráulico horizontal aplicado às formações rochosas de shale 

mostrou-se como um avanço tecnológico não marginal, como também merece menção o 

desenvolvimento tecnológico voltado para a compreensão das propriedades geológicas dos 

poços. Essa frente de pesquisas avançou muito depois da conquista da produção de shale em 

alta escala e rentável. A partir das informações mais precisas derivadas dos estudos pré 

perfuração, a produtividade se elevou significativamente, viabilizando, por sua vez, novos 

investimentos e a expansão crescente da produção de shale nas áreas originais e em outras 

bacias de shale. 

A aplicação do fraturamento de forma combinada com a perfuração horizontal foi, 

portanto, decisiva para viabilizar o desenvolvimento e a produção de reservatórios considerados 

não convencionais (SCHLUMBERG, 2015).    
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       Figura 10 - Equipamentos utilizados no fraturamento hidráulica 

 
       Fonte: BICO (2014). 

 

 

4.3.4. Linha do Tempo 

 

 

O tempo de desenvolvimento do shale, quando comparado ao pré-sal, é extremamente 

superior. A primeira extração em reservatórios não convencionais de folhelho se deu no ano 

de 1825, cerca de 182 anos antes da primeira exploração em um poço da camada do pré-sal. 

Assim, um conjunto de técnicas foram desenvolvidas para o seu aprimoramento e 

barateamento. Graças a esse conjunto de otimizações, a produção não convencional vem se 

desenvolvendo cada vez mais, com custos cada vez mais viáveis, aumentando ainda mais a 

hegemonia americana na indústria petrolífera mundial. Com a Figura 11 é possível ver os 

principais acontecimentos que marcaram a evolução do shale desde sua primeira extração, 

até os dias atuais.  
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  Figura 11 - Linha do tempo: Evolução do shale 

 

 

Fonte: Adaptado de DELGADO (2019). 
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5    METODOLOGIA 

 

 

5.1 O Contexto 

 

 

Antes de dar-se início a elaboração propriamente dita da pesquisa, foi feito um 

levantamento envolvendo uma lista de termos que possuem correlação com o petróleo dentro 

do que o presente estudo busca alcançar. Com isso, selecionou-se aqueles que possuíam maior 

relação com o tema abordado, - “geopolítica”, “geopolítica do petróleo”, “política energética 

dos EUA”, “política energética do Brasil”, “impactos do Shale”, “impactos do Pré-sal”.  

 

 

5.2. Etapas da Revisão 

 

 

 A primeira etapa foi marcada por uma revisão inicial da pesquisa, feita de acordo com 

os tópicos que serão enumerados abaixo, na mesma ordem em que foram abordados:  

I. Criação de um banco de dados – buscas por conteúdo (artigos, dissertações, teses, livros, 
sites, etc) contendo relação com os principais componentes da pesquisa;  

II. Filtragem de conteúdo – Uma espécie de segunda criação de banco de dados, onde foi 

filtrado todo o conteúdo colocado no banco de dados inicial, deixando agora apenas o 

que realmente fora utilizado;  

III. Linha de desenvolvimento – Criação de uma linha de desenvolvimento a ser seguida no 

trabalho; 

IV. Na Figura 12 é possível enxergar com clareza qual foi a linha de raciocínio desenvolvida 

e seguida na presente pesquisa.  
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 Figura 12 - Etapas da elaboração do estudo. 

 
 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

 

Após a finalização da fase de revisão bibliográfica, criação de banco de dados e 

formulação de uma linha de desenvolvimento para o presente estudo, iniciou-se a formulação 

do tópico que abordou as políticas energéticas implementadas no Brasil e nos Estados Unidos, 

ambas procruando apresentar, principalmente, medidas tomadas com foco na exploração do 

pré-sal e no aprimoramento do shale, respectivamente.  

Em seguida, a próxima etapa foi marcada pela alocação de dados que fundamentam os 

acontecimentos positivos e negativos do âmbito ecônomico-social no Brasil após o início da 

exploração do pré-sal no país. Para isso, foram utilizados uma série de dados que embasaram 

as afirmações feitas nesse tópico. O mesmo foi feito para os Estados Unidos, relacionando os 

impactos positivos e negativos do âmbito econômico-social ao aprimoramento e ascensão do 

shale.  

Por fim, o estudo seguiu para uma fase que envolveu recomendações feitas pela própria 

autora, identificando um conjunto de ações responsáveis por tornar o sucesso do shale 

americano uma realidade, propondo-se assim, quais dessas ferramentas utilizadas pelos 

americanos poderiam ser aplicadas pelos representantes do setor energético brasileiro, fazendo 

com que assim o Brasil caminhe de fato para um percurso que faça com que a sua imensa 

riqueza petrolífera seja revestida em impactos postivos dentro da sociedade como um todo, 

implicando diretamento na implementação do país em uma crescente de desenvolvimento dos 

setores econômico, industrial e social.  
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6    RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 Desde a década de 1970, com a consolidação da OPEP, o centro da indústria 

petrolífera se consolidou ao redor do Golfo Pérsico, entretanto, novas estratégias nacionais 

e empresariais para o setor de óleo e gás parecem fortalecer a formação de novos centros 

dinâmicos para a indústria de energia. As duas primeiras décadas do século XXI foram 

marcadas por transformações importantes na tradicional geopolítica do petróleo.  

O aprimoramento do shale americano e a descoberta do petróleo na camada do pré-

sal brasileiro consistem em duas das principais descobertas petrolíferas de exploração 

economicamente viável da indústria de petróleo. Prova disso é que, de acordo com dados 

fornecidos pela Agência Internacional de Energia, em 2018 os EUA assumiram o posto de 

maior produtor de petróleo do mundo, com a produção de 11,3 milhões de barris por dia e o 

Brasil ingressou na lista dos dez maiores produtores de petróleo com média de 2,5 milhões 

de barris por dia, ultrapassando países tradicionais como Kuwaity. 

Todavia, os resultados decorrentes desses dois acontecimentos revolucionários do 

setor energético variam de maneira bastante significativa dentro de cada país. Enquanto os 

Estados Unidos continuam a manter sua hegemonia no âmbito econômico mundial, 

desfrutando ainda mais desse poder após o aprimoramento da exploração de shale, o Brasil, 

por sua vez, ainda se encontra em um lento processo de desenvolvimento econômico, 

intercalado com crises financeiras, uma vez em que a riqueza proveniente do petróleo ainda 

não chegou nem perto de realizar todas as expectativas criadas desde sua descoberta.  

Desta forma, este tópico do presente estudo será dividido da seguinte maneira: 

primeiramente, será realizada a caracterização do âmbito político que cada país implementa 

dentro de seu território, visando as interferências diretas ou indiretas à indústria do petróleo. 

Em seguida, serão relatadas as consequências econômico-sociais que as grandes descobertas 

supracitadas provocaram dentro das nações em questão. E, por último, será feito uma 

abordagem com recomendações cujo o intuito é aprimorar a atual política energética 

implementada no Brasil, tomando como base a experiência americana no setor. 
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6.1. Política Energética 

 

 

Yergin (2014), Klare (2004) e Fuser (2008) analisam a questão da segurança energética 

por um ótica geopolítica, uma vez que não se trata apenas do controle das fontes de energia 

mas, sobretudo, de uma variável determinante que repousa no centro do controle do espaço 

geográfico, além de supor, implicitamente ou explicitamente, uma ação política sobre a 

geografia – a chamada geopolítica.  

Vieira de Barros (2007) e Alveal (2003) entendem geopolítica frente a exploração de 

petróleo como o propósito das nações de controlar tanto seus meios de produção quanto dos 

outros países, buscando transformar este poder em influência a nível global, agregando assim 

poder e riqueza. Dessa maneira, o petróleo tornou-se o centro das disputas entre países 

consumidores e detentores das jazidas petrolíferas, envolvendo dois atores distintos: o Estado, 

que detêm o petróleo em seu território; e o Estado carente de energia, que necessita desta para 

assegurar a competitividade de sua economia.  

Logo, o poder de um país está comumente vinculado à posse de determinados recursos 

que o potencializam, como extensão territorial, contingente populacional, questões ambientais, 

força econômica, vigor bélico, solidez política e governamental. Mas, para que a potencialidade 

dos recursos se efetivem e se materializem em benefícios para a nação, é fundamental a 

elaboração de ações políticas guiadas por lideranças capacitadas. Assim partimos para a análise 

da política energética utilizada pelos EUA e Brasil a fim de desenvolver ainda mais o seu setor 

energético (NYE JR., 2002). 

 

 

6.1.1. Política Energética no Brasil 

 

 

 O período após a descoberta do pré-sal em 2006, tido como a maior descoberta 

petrolífera no Brasil, é marcado por interferências políticas, principalmente a substituição do 

modelo de concessão pelo regime de partilha, o que tornou a indústria do petróleo no Brasil 

menos atraente do que poderia ser, fazendo com que as consequências positivas decorrentes da 

descoberta fossem mínimas em relação ao que era esperado.  

Até a década de 1990, a Constituição Federal brasileira estipulava que a exploração e 

produção de petróleo deveriam ser monopólios da União. E esse monopólio seria exercido pela 
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Petrobras, que já usufruía disso desde sua criação, em 1954. Em 1995, foi aprovada a emenda 

constitucional que flexibilizava o monopólio da Petrobras, possibilitando à União a contratação 

de empresas privadas – nacionais e estrangeiras – para a realização das atividades em um 

ambiente mais competitivo. 

Finalmente o processo de abertura do setor de petróleo no Brasil alcança seu 

amadurecimento, em 1997, com a Lei n° 9.478/97, instituindo o regime por concessão. O 

regime do setor petrolífero brasileiro implantado em 1997, concedeu às empresas privadas o 

direito de explorar petróleo no país, desde que pagassem bônus de assinatura, royalties e 

participação especial. 

 Bônus de assinatura: valor pago pela empresa concessionária vencedora da licitação 

para poder explorar determinado campo. O valor desse bônus é definido em leilão. 

 Royalties: trata-se de uma espécie de imposto pago sobre o faturamento total. 

 Participação especial: é uma taxa cobrada somente em campos com alta 

produtividade. 

As alterações implementadas pelo novo regime regulatório de 97 fez com que a 

participação acionária de investidores privados na Petrobras aumentasse. Além de ter instituído 

um conjunto de mudanças de caráter técnico-administrativo, a Lei de 1997 redefiniu o papel do 

Estado no âmbito petrolífero brasileiro. De produtor e provedor o Estado passou a ser regulador 

e fiscalizador. A flexibilização do monopólio da Petrobras, não só abriu as portas para a entrada 

de multinacionais no setor, como também foi contemplada ainda pela criação da ANP, em 1997, 

destinada a regulá-la. 

Saul Suslick (2002), avaliou os cinco primeiros anos da quebra do monopólio e a 

consequente abertura do setor às empresas privadas, principalmente para o setor de exploração 

e produção (upstream), onde não havia mais participação pública, como algo positivo que gerou 

resultados expressivos na economia do país. 

Foi logo após esse capítulo comportamental do âmbito energético brasileiro que ocorreu 

a descoberta do pré-sal, com um potencial de produção de petróleo e gás natural jamais visto 

em território brasileiro. Como efeito direto de tal descoberta, começam as primeiras 

especulações por parte do Governo que propunha uma mudança no marco regulatório das 

atividades de exploração e produção do petróleo e gás natural brasileiro.  

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2009), apesar do regime de concessão 

não ter se tornado inadequado para o país, a justificativa para a implementação de um novo 

modelo regulatório buscava um marco que possibilitasse o aumento das participações 
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governamentais. Tudo isso, segundo os defensores da mudança na época, visando a manutenção 

da atratividade para os investidores e a redistribuição dos ganhos decorrentes da produção em 

favor de toda sociedade.  

Surge então um novo modelo de produção. A Lei n° 12.351 substituiu o regime de 

concessão até então em vigor, pelo chamado “regime de partilha”. Com o objetivo claro de 

aumentar o controle do Estado sobre a produção de petróleo, especialmente na área do pré-sal. 

O regime de partilha era uma modalidade contratual caracterizada da seguinte forma: 

 Pela partilha, entre o consórcio produtor e a União, de um percentual do óleo 

produzido; 

 Pela obrigatoriedade da Petrobras de participar como operadora nos consórcios;  

 E pelo papel preponderante da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), uma empresa 

estatal, nas decisões desses consórcios. 

Além disso, o regime também estipulava a cobrança de royalties e de bônus de 

assinatura. A nova modalidade também definiu que a Petrobras seria a operadora obrigatória 

em toda e qualquer atividade de extração. Legalmente, foi-se estabelecido que a estatal teria 

participação mínima de 30% em todos os consórcios, ou seja, as demais empresas só atuariam 

como sócias da Petrobras.  

Em uma nota oficial publicada pelo Ministério de Minas e Energia, em 2009, os 

representantes negaram que o modelo de partilha se aproximava do retorno ao monopólio da 

Petrobras. Porém, o protagonismo dado à Petrobras após a implementação do novo marco 

regulatório (NMR) é visto por alguns críticos como um processo nítido, ou disfarçado, de 

reestatização15 setorial. 

Consequentemente ao aumento da participação governamental sob as riquezas 

petrolíferas do Brasil, após o NMR, temos o aumento das receitas petrolíferas nas mãos do 

Estado. Assim, quanto maior a riqueza de um governo, mais popular ele se torna, tornando-se 

mais suscetível a reeleições e domínios sob seu povo.  

Porém, as mudanças dos agentes reguladores do petróleo nacional não pararam por aí. 

Em novembro de 2016, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei que desobrigou a 

Petrobras a participar de todos os consórcios do pré-sal, alterando as regras de exploração de 

petróleo na camada, mudança defendida pela própria estatal, que exigia mais autonomia para 

discutir a entrada em um leilão. Já em 2017, na tentativa de recolocar o Brasil no cenário 

energético mundial e atrair capital estrangeiro para o país, tornando a indústria do petróleo mais 

                                                 
15 Conjunto de disposições e operações através do qual o Estado reassume a administração. 

http://www.mme.gov.br/web/guest/entidades-vinculadas-e-afins/ppsa
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atraente, o Estado concedeu incentivos fiscais para as empresas petrolíferas que atuariam no 

país. Apelidada como “MP do trilhão” (Medida Provisória do trilhão), a isenção fiscal dada 

pela medida é de cerca de 40 bilhões de reais por ano. (Lacerda, 2019)  

 Diante de tudo, a ideia desta abordagem política não é concluir que existe um regime 

melhor, e que este deverá ser implantado no país. Apesar da diferença marcante entre a 

concessão e partilha de produção, será a avaliação de cada caso individualmente que irá definir 

o regime mais apropriado. Adiante, onde será abordado como se deu o âmbito econômico social 

do país, dados irão indicar que o regime de concessão se mostrou mais vantajoso que o regime 

de partilha de produção.  

 

 

6.1.2. Política Energética dos EUA 

 

 

Buscando garantir a primazia norte americana, complexos instrumentos geopolíticos, 

associados a disseminação do modo de vida, uso do dólar como moeda reguladora das trocas 

comerciais internacionais, mecanismos ideológicos de atração cultural e o inquestionável 

poderio militar, foram habilidosamente manipulados ao longo dos anos, o que revela o poder 

dos Estados Unidos na configuração da geopolítica internacional. (NYE JR, 2002) 

Nos Estados Unidos da América predomina a polarização política em dois partidos, o 

Partido Republicano e o Partido Democrata. Traçando-se uma comparação entre as políticas 

energéticas dos últimos governantes norte-americanos, o Ex-Presidente Barack Obama 

(Democrata) e o atual Presidente Donald Trump (Republicano), é possível interpretar as 

políticas energéticas das administrações Democratas e Republicanas, cujas diferenças 

significativas estiveram relacionadas com os seguintes aspectos-chave:  

i) Independência e segurança energéticas;  

ii) Papel dos combustíveis fósseis;  

iii) Mudanças climáticas;  

iv) Papel das energias renováveis.  

Tradicionalmente, o tema de maior divergência entre os partidos tem sido o das 

mudanças climáticas. Os Democratas assumem um posicionamento de compromisso com as 

questões climáticas e as enxergam como uma das maiores ameaças da geração atual e 

reconhecem a importância de uma liderança internacional assumida pelos Estados Unidos para 

combater as mudanças climáticas, além de defenderem o desenvolvimento energético 
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sustentável e maior participação de fontes renováveis na matriz. Por outro lado, os 

Republicanos assumem uma postura economicamente agressiva, não tendo como prioridade as 

mudanças climáticas e aquecimento global em sua plataforma, e por isso defendem que a 

solução para estes problemas não pode recair sobre a economia americana, defendendo a 

utilização dos recursos naturais domésticos, sejam eles alternativos ou não, enfatizando a 

importância dos empregos gerados nas indústrias de energia e alavancar a economia norte-

americana.  

O governo de Barack Obama (2009-2017) foi marcado pela conjugação de dois 

objetivos principais: redução da dependência energética e adesão ao combate às mudanças 

climáticas globais, onde sua estratégia ficou conhecida por “All of the above energy16”, 

ocasionando na fixação de novos padrões de eficiência energética e culminaram com 

compromissos assumidos como o Acordo de Paris, iniciativas para combater o aquecimento 

global e reduzir as emissões de carbono, avançando no fornecimento de energia limpa, além de 

propor fortes  investimentos para o desenvolvimento dessa energia no país. Adicionalmente, 

em agosto de 2015, o presidente Barack Obama e a EPA anunciaram o “Clean Power Plan17”, 

considerado um importante passo na redução das emissões de carbono das centrais elétricas e, 

consequentemente, no combate às mudanças climáticas. E, apesar da preocupação ambiental, o 

país continuou produzindo cada vez mais petróleo e gás natural, caminhando em direção à 

maior segurança energética.  

Esta postura de maior engajamento e de ampliação da diplomacia foi percebida ainda 

no governo de Barack Obama, iniciado em 2009. Em contrapartida, a eleição do atual presidente 

norte-americano, Donald Trump, anunciou um clima geopolítico profundamente novo 

(LEMOS, 2016). Há pouco mais de dois anos, Trump, representante do Partido Republicano, 

assumiu a Presidência dos EUA, após uma campanha marcada por declarações polêmicas, sua 

vitória significava uma reviravolta nas prioridades energéticas e ambientais norte-americanas.  

Apesar dessas mudanças serem uma tendência natural quando se passa de uma Administração 

Democrata para uma Republicana, Trump deu sinais em sua campanha de que as reviravoltas 

nas políticas energética e ambiental seriam mais marcantes. 

O republicano vem acumulando uma série de medidas em objeção ao meio ambiente e 

a favor da exploração do petróleo. Em janeiro de 2017, Trump ordenou a Agência de Proteção 

Ambiental (EPA) que removesse do seu site todas as informações referentes ao aquecimento 

                                                 
16 Refere-se ao desenvolvimento e uso de uma combinação de vários recursos para atender às necessidades de 

energia. 
17 Era uma política do governo Obama destinada a combater as mudanças climáticas antropogênicas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Barack_Obama
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropogenic_climate_change
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global, em seguida que uma página mantida pela Casa Branca, indicando os perigos das 

mudanças climáticas fosse retirada do ar. Já em março, o presidente norte-americano derrubou 

a medida de proteção de Obama que controlava a emissão de gases poluentes de usinas à carvão. 

Em junho, tirou o país do Acordo de Paris, maior acordo internacional climático da história. 

Antes de anunciar a permissão para as petroleiras ampliarem a área de exploração de petróleo 

no mar, Trump também revogou regulamentos de segurança para perfurações na plataforma 

costeira, adotados depois do desastre da Deepwater Horizon18 em 2010 e, ainda, uma decisão 

do Congresso de abrir o Refúgio Nacional Ártico da Fauna e Flora à exploração de petróleo e 

gás natural, além do forte investimento na exploração de óleo e gás através de fontes não 

convencionais.  

Têm-se também a imposição de sanções ao Irã, o que recentemente levou ao encontro 

entre os dois líderes das referidas nações, resultando em um histórico acordo com 

compromissos de desnuclearização da Coréia do Norte e de fim dos exercícios militares dos 

EUA com a Coréia do Sul. E, mais recentemente, anunciou a revogação do plano Obama sobre 

energia limpa, outorgando aos estados a discrição para determinar suas metas de emissão, o que 

põe fim a “guerra ao carvão” imposta por Obama.  

Apesar de não haver uma trajetória única e definida para a transição energética mundial, 

as decisões tomadas no âmbito de alguns países exercem peso significativo no contexto 

internacional. A questão da dependência energética é um vetor estrutural da conduta dos 

Estados Unidos, e no governo Trump tomou uma dimensão ainda maior. E tratando-se da maior 

potência global, principal consumidora e importadora de petróleo, e dada a relevância 

petrolífera, entende-se por que a diminuição da necessidade de importação de energia da OPEP 

representa um alívio para o governo e para os consumidores norte-americanos. 

Aliando-se um longo processo de inovação tecnológica e investimentos com o 

posicionamento dos seus governantes, dando-se destaque à postura ofensiva do governo Trump, 

os EUA assumiram uma nova posição no mercado petrolífero, voltando a serem os maiores 

produtores mundiais de petróleo, mas também do gás, e propondo-se a assumir a função de 

articulador do mercado mundial de energia, recolocando os EUA na luta pelos mercados 

europeus e asiático, e competindo diretamente com os russos e iranianos, que antes eram seus 

fornecedores. Trump já deixou claro que, apesar da autossuficiência e de controlar a produção 

de petróleo, não irá abrir mão de manter-se na posição de protagonista do quadro energético 

mundial, mesmo que para isso seja necessário confrontar governos de países próximos. 

                                                 
18 A explosão da plataforma Deepwater Horizon, que ocorreu em 2010. 
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Diante do exposto, as decisões do presidente norte-americano para defender a 

hegemonia americana partem do princípio de que o país precisa transformar seu poder 

predominante em uma espécie de consenso internacional, tornando vastamente aceitáveis suas 

normas e princípios internacionais. Tudo isso para convencer o resto do mundo da 

expressividade inevitável da figura dos Estados Unidos nas decisões estrangeiras, sejam elas 

bastante amplas ou até mesmo regionais, o que torna Trump um dos maiores riscos sistêmicos 

à ordem política mundial. 

 

 

6.2 Âmbito econômico-social 

 

 

As consequências econômicas e sociais em função do aumento das receitas petrolíferas 

variam de país para país. Se tratando de uma nação em desenvolvimento em relação a um país 

já desenvolvido, essa variação se torna ainda maior, fazendo com que o aspecto econômico seja 

uma das principais formas de se enxergar a real existência da maldição do petróleo. Com isso, 

a ideia deste tópico é exatamente abordar a suposta relação entre a existência de petróleo e o 

desenvolvimento econômico-social de um país.  

 Ross (2012) afirma que os problemas econômicos e sociais dos países produtores de 

petróleo advêm das características incomuns das receitas petrolíferas. Sendo o modo com que 

os governos aplicam essas receitas – para beneficiar poucos ou muitos – uma das abordagens 

mais importantes a se tratar.  

 

 

6.2.1. Impactos Econômicos-Sociais pós Pré-Sal 

 

 

 Os impactos causados pelo aumento da produção do petróleo em função da descoberta 

do pré-sal ainda não foram capazes de superar as expectativas criadas pelo país assim que tal 

descoberta foi anunciada. O leque de oportunidades abertas para os setores econômicos e 

sociais derivados da exploração na camada do pré-sal, na teoria, seriam capazes de reverter 

grandes problemas vivenciados pelo país até então. No entanto, algumas decisões tomadas pelo 

Estado visando, principalmente, o interesse das minorias no país, fizeram com que a promessa 

de riqueza em abundância se tornasse mais um sonho para os brasileiros.  
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6.2.1.1. Impactos Negativos 

 

 

Os efeitos das receitas do petróleo dentro da economia, provocam consequências diretas 

para o setor privado de um país. No Brasil, o aumento do nível de produção de petróleo e das 

exportações da indústria no país atuou em forma de ameaça à indústria nacional. Ao contrário 

do que se esperava, o Brasil vem passando por um período de retração do setor industrial na 

economia.  

A diminuição do impacto da indústria da transformação19 na parcela do PIB nacional é 

sentida pelo país principalmente nos últimos anos. Enquanto nos anos 80, cerca de 25% do PIB 

era representado pela indústria de transformação nacional, em 2012 a parcela era de apenas 

13%, mesmo patamar dos anos 40, quando o Brasil deu seus primeiros passos para a 

industrialização (FIESP,2014). 

Um estudo feito pela FIESP20 (2013) quantificou uma perda de 30,8% da participação 

industrial, no período de 2004 a 2012. Em uma perspectiva feita para 2029, o mesmo estudo 

estimou uma perda total de 30,5% a partir de 2013. O gráfico da Figura 13 apresenta a 

participação da indústria da transformação em % no PIB brasileiro nos últimos anos, juntamente 

com uma previsão para os próximos.  

De fato, os anos após o estudo foram marcados pela queda da participação da indústria 

de transformação (Figura 13). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

em 2018 essa participação voltou a cair, ficando em 11,3%. A indústria extrativa, por sua vez, 

apresentou um aumento de 1,7% para 3%. A redução da participação da indústria de 

transformação no PIB brasileiro nos últimos anos constitui uma brutal desindustrialização no 

país. 

 

 

                                                 
19 A indústria de transformação é o tipo de indústria que transforma matéria-prima em um produto final ou 

intermediário para outra indústria de transformação. 
20 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
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Figura 13 - Indústria de transformação brasileira (em % do PIB) - 1995 a 2009. 

 
Fonte: SCN/IBGE. Depecon/FIESP (2013) 

 

 

O economista Bresser-Pereira (2014) analisa os problemas industriais vivenciados pelo 

Brasil como derivativos da tão conhecida “doença holandesa”. Estudiosos pelo mundo inteiro 

usam o termo para se referir a todas as dificuldades que podem estar ligadas a exportação de 

recursos minerais dentro de um país. Para os economistas, o termo “doença holandesa” implica 

em um processo que faz com que um boom no setor de recursos naturais de um país produza 

um declínio em seus setores industrial e agrícola.  

De acordo com Ross (2014), este declínio é resultado de dois efeitos:  

I. “Efeito da movimentação de recursos”: O boom no setor de recursos minerais tira a 

força de trabalho e capital dos setores agrícola e industrial, aumentando seus custos 

de produção. 

II. “Efeito gastos”: onde o aumento do dinheiro produzido pelo boom dos recursos 

naturais entra na economia, elevando as taxas de câmbio reais. Com a taxa cambial 

elevada, torna-se mais econômico importar produtos agrícolas e bens manufaturados 

do que os produzir domesticamente.  

Comparando o comportamento dos gráficos nas Figuras 14 e 15, observa-se como a 

produção manufaturada brasileira cresceu, principalmente nos momentos em que as taxas 

cambiais apresentaram quedas. No período de 2015 a 2016, por exemplo, vê-se claramente que 
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a época com uma das maiores taxas cambiais nos últimos anos, apresentou uma das menores 

frações de produção manufaturada no país.  

Tal analogia evidencia como a teoria descrita pelo professor de ciência política, Michael 

L. Ross, é verdadeira. Apesar da Figura 14 apresentar a variação da taxa de câmbio nominal, o 

comportamento da variação da taxa de câmbio real segue a mesma linha de raciocínio, uma vez 

que a diferença está apenas na inclusão das inflações para o cálculo da taxa cambial real.  

 

 

                  Figura 14 - Taxa de câmbio nominal nos últimos anos. 

 
                   Fonte: IPEADATA (2019). 

 

 

               Figura 15 - Variação da Produção Manufatura no Brasil entre 2010 a 2018. 

 
               Fonte: Trading Economics (2019).  
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Como resultado direto desses efeitos, haverá menor participação do setor industrial no 

mercado interno. Teoria que pode explicar o porquê de o Brasil estar passando por um processo 

de desindustrialização.  

Para Bresser-Pereira (2013), no Brasil a doença holandesa não é tão grave quanto em 

outros países produtores de petróleo, mesmo assim é forte o suficiente para provocar a gradual 

desindustrialização que o país vem sofrendo. 

Com a não ascensão da indústria no Brasil logo após a sua maior descoberta petrolífera, 

o país não caminhou de acordo com as expectativas. Cotada como uma das possíveis 

consequências direta e principais promessas do governo, a diminuição da taxa de desemprego 

esteve longe de diminuir da forma que se esperava no país.  

De fato, os primeiros anos logo após o início da produção do pré-sal, foram marcados 

por uma queda na taxa de desemprego da população no país. De 2009 até 2013, o país teve 

quedas consideráveis no número de pessoas desempregadas. Porém, nos três anos seguintes, a 

velocidade do aumento da taxa de desemprego foi bem superior que quando comparado à queda 

dos anos anteriores, chegando a praticamente dobrar de 2013 até 2016, quando o desemprego 

alcançou quase 12 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. A Figura 16 demonstra o 

comportamento da taxa de desemprego no país nos últimos anos.   

 

 

    Figura 16 - Variação da taxa de desemprego no período de 1999 a 2017 

 

    Fonte: Trading Economics (2019).  
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Para Ross (2012), o não engate brasileiro em uma constante crescente ocasionado pelo 

aumento da indústria petrolífera no país está diretamente ligado ao fato de o petróleo atuar como 

uma espécie de enclave econômico, o que faz com que seus efeitos sobre o resto da economia 

sejam mínimos.  

Uma das razões para que não ocorra os efeitos emprego e aprender-fazendo no setor de 

petróleo, é o fato de que a exploração e produção do hidrocarboneto são extraordinariamente 

intensivas em capital: elas demandam muitos equipamentos caros, mas relativamente pouco 

trabalho.  

Além disso, temos o fato de que os países produtores de petróleo compram poucos 

insumos de empresas locais – principalmente em países em desenvolvimento (o caso do Brasil), 

onde as tecnologias do setor E&P21 quase não são produzidas –, gerando pouco encadeamento 

à montante.  A maioria dos equipamentos utilizados pelas companhias de petróleo tendem a ser 

fabricados em países de alta renda. Cingapura e Coreia do Sul, por exemplo, são os maiores 

responsáveis pela maioria das plataformas de perfuração para águas profundas.  

Outro fato marcante decorrente do aumento da produção de petróleo em países cujo o 

recurso é de patrimônio nacional, está na capacidade que o hidrocarboneto tem de aumentar as 

receitas do governo. 

Paralelo ao aumento dos direitos do Estado sobre as reversas do petróleo brasileiro após 

alteração do marco regulatório do setor (que passou do regime de concessão para o regime de 

partilha), temos a entrada de dinheiro nos cofres públicos mais rápida do que sua capacidade 

de gerir corretamente o capital em questão.  

A Figura 17 mostra que, apesar das intensas variações ao longo do tempo, as receitas do 

Estado aumentaram nos anos posteriores a descoberta do pré-sal.  

                                                 
21  Conjunto de operações destinadas à exploração e à produção de petróleo.  
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       Figura 17 - Variação das receitas do Estado Brasileiro no período de 2010 a 2018. 

 

       Fonte: Trading Economics (2019). 

 

 

O aumento gradativo das receitas do Estado, está diretamente ligada com o aumento das 

receitas do petróleo que foram geradas com o boom da produção no Brasil. Em contrapartida a 

esse aumento, tem-se a facilidade que o Estado possui de ocultar as receitas de petróleo, o que 

faz com que o setor estatal esteja ainda mais destinado à corrupção, principalmente devido à 

maior capacidade de manter as transações petrolíferas em sigilo. Para Ross (2014), não existe 

maneira de se documentar quanto dinheiro derivados das receitas de petróleo um governo está 

escondendo do público.  

Uma das características marcantes capaz de ajudar a explicar a facilidade que se tem de 

esconder as receitas de petróleo está no fato de as reservas de petróleo serem de propriedade 

estatal, o que faz com que as companhias tenham acesso a elas negociando através de contratos 

com o governo, geralmente negociadas através de companhias nacionais de petróleo (ex. a 

PPSA no Brasil). São nesses contratos que estão exibidos o valor que as companhias irão pagar 

ao governo. Porém, os termos desses contratos normalmente são secretos, tornando quase 

impossível se saber o real tamanho dos pagamentos efetuados.  

Caso essas reservas não fossem de propriedade estatal, ocorreria um simples processo 

de negociação privada: as companhias estariam aptas a comprar direitos petrolíferos da mesma 

maneira que se compra qualquer outro território, sujeitas aos mesmos impostos implantados a 

qualquer outra companhia.  

A má gestão do dinheiro público tem sido um problema quase que cultural no Brasil. 

Quase 10 anos após a descoberta do pré-sal, a polícia federal desmascarou um dos maiores 
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esquemas de corrupção do país, com a operação lava jato em 2014, mesmo ano em que o país 

possuiu sua maior pontuação de desempenho contra a corrupção dos últimos anos. Com a 

Figura 18 é possível analisar o desempenho brasileiro no combate à corrupção, onde em uma 

escala de 0 a 100, o Brasil é avaliado de acordo com suas políticas anticorrupção.   

 

 

       Figura 18 - Evolução do Índice de Percepção da Corrupção no Brasil. 

 
      Fonte: Trading Economics (2019).  

 

 

A volatilidade do preço do petróleo (Figura 19) torna o problema de corrupção em um 

país ainda mais forte do que seria caso o preço do barril de óleo se mantivesse em uma 

constante. Enquanto os políticos brasileiros efetuavam o maior esquema corrupção do país, o 

preço do petróleo passava por uma fase de alta ao redor do mundo, chegando aos 140 dólares 

o barril em 2008, e mesmo após um período de queda, mantendo acima dos 100 dólares/barril 

entre 2012 e 2014, preço considerado excelente para o setor.  

O aumento da produção de petróleo associado ao período de alta do seu preço fez com 

que o governo pudesse se tornar ainda mais popular do que já era na época em questão. Ao 

invés de ter suas receitas financiadas pelos tributos cobrados da sociedade, os cofres públicos 

tinham dinheiro suficiente para cobrir algumas taxas de impostos na época e ter suas receitas 

financiadas pelo petróleo. 
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        Figura 19 - Variação dos preços do petróleo (Brent22) de 2013 a de 2018. 

 
        Fonte: BARROS (2018). 

 

 

Ao contrário do que deveria acontecer em função do aumento das receitas 

governamentais, a dívida pública brasileira não diminuiu. Como mostra a Figura 20, apesar de 

uma pequena queda ritmo de crescimento da dívida pública entre os anos de 2010 a 2014, os 

quatro anos seguintes após a descoberta do escândalo de corrupção da Petrobras acompanharam 

uma gigantesca acelerada no crescimento da dívida brasileira, o que cominou em prejuízo para 

a Petrobras, como pode ser visto na Figura 21. 

 

 

                      Figura 20 - Evolução da dívida pública brasileira no período de 2010 a 2018. 

 
                        Fonte: Trading Economics (2019).  

                                                 
22 Brent é uma classificação de petróleo cru. 
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     Figura 21 - Evolução do lucro ou prejuízo anual da Petrobras no período de 2009 a 2018 

 

      Fonte: Petrobras e Economática (2019). 

 

A interferência política é de suma importância para o desenvolvimento da indústria 

petrolífera dentro de uma nação. A “maldição do petróleo” pode fazer com que países 

produtores de petróleo em desenvolvimento estejam ainda mais susceptíveis à corrupção, e foi 

exatamente o que aconteceu no Brasil, levando à tríade: aumento do desemprego, crescimento 

da dívida pública e aumento no índice de corrupção. 

 

 

6.2.1.2. Impactos Positivos 

  

 

A descoberta do pré-sal também trouxe grandes feitos ao Brasil. Desde as primeiras 

descobertas de petróleo em águas profundas abaixo da camada de sal localizada nas águas 

brasileiras, a Petrobras tem trilhado uma longa jornada de desenvolvimento tecnológico.  As 

descobertas no pré-sal estão entre as mais importantes descobertas energéticas do mundo, não 

somente pelas grandes acumulações que esses campos apresentam, como também pela imensa 

qualidade do óleo que é produzido nessa área, com um enorme valor comercial no mercado.  
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Para operar com eficiência em águas ultra profundas, a estatal brasileira investiu 

fortemente em tecnologia própria, atuando em parceria com fornecedores, universidades e 

centros de pesquisa, o que possibilita o país desencadear em uma importante linha de 

desenvolvimento e inovação tecnológica. Investimento esse que foi revertido na aceleração da 

produção de petróleo produzido pela empresa. 

A Figura 22 demonstra como a produção diária de petróleo no pré-sal triplicou nos 

últimos 4 anos, passando de 500 mil barris por dia, em 2014, para o patamar de 1,5 milhão de 

barris por dia em 2018.  

 

 

                   Figura 22 - Produção de petróleo no pré-sal - 2014 a 2018. 

 
                   Fonte: Petrobras (2019). 

 

 

A Figura 23 quantifica os percentuais de investimentos propostos pela Petrobras no setor 

E&P, bem como o valor, em bilhões, do capital que deseja ser aplicado em ambos os setores. 

Os altos índices de investimentos feitos no setor E&P podem explicar o sucesso que a empresa 

vem tendo nos números de produção, e nas atividades de exploração na área do pré-sal. 

Atividades de exploração e produção representam o campo com maior investimento da estatal 

brasileira. 

Como resultado direto do investimento feito, a Petrobras caminhou gradativamente ao 

aumento da tecnologia utilizada na camada do pré-sal brasileiro, diminuindo assim o custo para 

explorar nessa área. 
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O conhecimento acumulado em operações e a inovação tecnológica, possibilitou ainda 

a redução do custo médio de extração do petróleo do pré-sal ao longo dos últimos anos. 

Passando de US$ 9,1 por barril de óleo equivalente (óleo + gás) em 2014, para US$ 8,3 em 

2015, atingindo ainda, um valor inferior a US$ 8 por barril no primeiro trimestre de 2016. Em 

2018, a média do custo chegou a um valor inferior a US$ 7 o barril. 

 

 

              Figura 23 – Plano de investimento da Petrobras de 2013-2017. 

 
                 Fonte: Adaptado de Petrobras (2013). 

 

 

Como forma de reconhecimento dos avanços tecnológicos produzidos pela maior 

empresa de petróleo brasileira, a Petrobras foi frequentemente reconhecida com prêmios de 

maiores feitos tecnológicos de extração offshore. Em 2015, a Petrobras recebeu pela terceira 

vez o maior prêmio de reconhecimento que uma empresa de petróleo pode receber na qualidade 

de operadora offshore, o prêmio OTC Distinguished AchievementAward for Companies, 

Organizations, and Institutions. Voltando a ser premiada novamente em 2019. 

Além do OTC, a estatal ainda foi reconhecida outras inúmeras vezes pelos seus feitos 

na exploração em águas ultra profundas, principalmente nas regiões pertencentes ao pré-sal. A 

Tabela 1 apresenta os dez principais feitos tecnológicos da Petrobras no pré-sal brasileiro. 

Grande parte dos feitos feito pela estatal brasileira envolve os risers, que são considerados os 

produtos mais críticos no desenvolvimento de uma tubulação offshore, levando em conta 

principalmente as cargas dinâmicas e condições de ambientes sour 23que eles precisam suportar.   

 

                                                 
23 Ambientes ácidos e corrosivos que necessitam de tubulações especiais (mais resistentes).  
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    Tabela 1- Maiores feitos da Petrobras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fonte: Adaptado de Petrobras (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Primeira boia de sustentação de risers (BSR). 

II. Primeiro riser rígido desacoplado e em catenária livre, 

chamado de steel catenary riser (SCR). 

III. Mais profundo steel lazy wave riser (SLWR) a 2.140m.  

IV. Mais profundo riser flexível, a 2.220m. 

V. Primeira aplicação de risers flexíveis com monitoramento 

integrado.  

VI. Recorde de profundidade de lâmina d’água (2.103m) para 

perfuração de um poço submarino com a técnica de 

pressurized mud cap drilling (PMCD) com sonda de 

posicionamento dinâmico.  

VII. Primeiro uso intensivo de completação inteligente em águas 

ultra profundas, em poços satélites com potencial de 

incrustação de carbono de cálcio. 

VIII. Primeira separação de CO2 associado as gás natural em águas 

ultra profundas com injeção de CO2 em reservatórios de 

produção.  

IX. Mais profundo poço submarino de injeção de gás com CO2. 

X. Primeiro uso do método alternado de injeção de água e gás em 

água ultra profunda. 
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6.2.2. Impactos Econômicos-Sociais do Shale Americano 

 

 

6.2.2.1. Impactos Positivos 

 

 

A revolução do shale dos EUA vem provocando uma reestruturação da geografia e da 

geopolítica do petróleo mundial, ocasionando uma elevação na produção norte-americana, a 

qual estimou-se que em 2020 seja bem superior a 10 milhões de barris de petróleo por dia, 

superando as grandes potências produtoras, Rússia e Arábia Saudita. Observa-se na Figura 24, 

uma estimativa feita a respeito do comportamento produtivo dos países que mais se destacaram 

no setor de produção.   

 

Figura 24 – Estimativa dos maiores produtores de petróleo e gás natural no período de 2008 à 2017. 

 

Fonte: Adaptado de COSTA et al. (2017)). 

 

 

Conforme dados da EIA a produção de petróleo e gás natural dos EUA aumentou 16% 

e 12%, respectivamente, em 2018, e esses totais combinados estabeleceram um novo recorde 

de produção. Na estimativa da Figura 24, os Estados Unidos superariam a Rússia em 2011 para 

se tornar o maior produtor mundial de gás natural e a Arábia Saudita em 2013 para se tornar o 

maior produtor mundial de petróleo. Mas, foram os números de 2018 que consolidaram a 

soberania americana, quando os Estados Unidos tiveram um dos maiores aumentos absolutos 

na produção de petróleo e gás natural de um único país na história, e esta revolução é resultado 

do pródigo desenvolvimento tecnológico que ocorre nos EUA relacionado às atividades 

exploratórias de fontes não convencionais. 
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O desenvolvimento do shale e do tight oil nos Estados Unidos vem alterando 

significativamente as dinâmicas globais de energia, trazendo implicações econômicas e 

geopolíticas que afetam diretamente os tradicionais líderes do mercado energético 

internacional, e na economia desse país com relação aos empregos criados e aos investimentos 

em setores correlatos a serem realizados.  

O acesso às fontes internacionais de petróleo estabelece uma questão de segurança 

energética. Uma vez que os norte-americanos são um dos principais consumidores de petróleo, 

o shale pode ser visto como uma estratégia para reduzir a dependência da importação de energia 

pelos EUA (Figura 25) e garantir que o fluxo de energia para seus aliados não seja interrompido, 

afetando diretamente a geopolítica do petróleo. Além disso, devido à recente abundância, o 

mercado de gás natural encontra-se saturado nos Estados Unidos, o que coloca os EUA como 

potencial fornecedor de gás natural para a Europa, diminuindo assim a vulnerabilidade Europeia 

e enfraquecendo o poder de barganha dos tradicionais mercados fornecedores. 

 

 

  Figura 25 - Balanço de importações e exportações de GN nos EUA. 

 

  Fonte: Adaptado de COSTA et al. (2017) 

 

 

Os EUA vêm produzindo grandes excedentes de shale & oil, cotado entre US $ 4- 5 

(MMBtu) para o gás e US $ 30-40 o barril para o óleo. A cotação do gás natural está em média 

um terço mais barata que a maioria dos outros países industrializados e a energia elétrica para 

o setor industrial em torno de 30% e 50% mais barata que em outras nações exportadoras.  

 

 



61  

 

 

Essa queda de preços tem implicações enormes, como o atingimento de metade da meta 

de reduções de gases estufa (que é de 17% até 2020), minimizando os impactos causados à 

atmosfera, por apresentar uma queima limpa e menos agressiva, comparada com os 

combustíveis de origem fóssil. Da redução obtida até agora, cerca de 50% foi graças ao uso do 

gás de folhelho no setor elétrico.  

O gás natural barato está provocando um renascimento industrial dos Estados Unidos, 

onde os países europeus não têm condições de competir por conta dos custos de energia 

encontrarem-se cada vez maiores, assim, surge o temor de que a Europa possa correr o risco de 

que as indústrias se desloquem para os EUA em busca de preços mais baixos. 

A Figura 26 demonstra a evolução do Índice PMI (Purchasing Managers Index), 

também conhecido como Índice de Mercado dos Gerentes de Compras, o objetivo desse índice 

é prover informação sobre as condições de negócios atuais para a tomada de decisão das 

companhias, analistas de mercado e gestores. Essa informação é considerada uma medida muito 

importante e de confiança econômica. Se o índice tem um valor abaixo de 50, devido a uma 

diminuição da atividade, tende a indicar uma recessão econômica, especialmente se a tendência 

continuar por vários meses. Um valor substancialmente acima de 50 provavelmente indica um 

período de crescimento econômico.  

Como pode-se observar, na última década o índice PMI dos EUA manteve-se sempre 

acima dos 50 pontos, embora apresente oscilações, provavelmente provenientes dos embates 

geopolíticos mundiais e, atualmente os EUA vivem o momento de maior baixa desse índice, 

em decorrência da intensificação comercial entre EUA e China. 

Ao contrário do que aconteceu no Brasil (Figura 14), a produção da manufatura 

americana encontra-se em estado de estabilização (Figura 27), o que pode ser explicada pelo 

renascimento industrial americano, proporcionado pelo deslocamento de indústrias da Europa 

para os EUA. Consequentemente é relevante o impacto que os investimentos tiveram na 

geração de empregos.  A Tabela 2 mostra o número de empregos diretos e indiretos do setor de 

petróleo e gás não convencionais de 2012 a 2035. Na projeção para 2035, o número total de 

empregos previsto é o dobro de 2012. 
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         Figura 26 - Evolução do índice PMI dos EUA 

 

         Fonte: Trading economics (2019).  

 

 
         Figura 27 - Produção manufatura dos EUA. 

 
         Fonte: Trading economics (2019). 
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                  Tabela 2 - Geração de empregos no setor de petróleo e gás não convencional. 

N° de Trabalhadores por 

setor 

2012 2020 2035 

Petróleo não convencional 845.929 1.345,987 1.390,157 

Gás não convencional 902.675 1.639,181 2.208,481 

Total de trabalhadores  1.748,604 2.985,168 3.498,678 

                  Fonte: IHS (2014). 

  

 

Como o setor de energia impacta diretamente os outros setores da economia, a Figura 

28 evidencia o aumento na oferta de empregos e a Figura 29, consequentemente, a queda da 

taxa de desemprego geral nos EUA. 

 

 

      Figura 28 - Evolução da oferta de trabalho nos EUA no período de 2010 a 2018. 

 

      Fonte: Trading economics (2019). 
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   Figura 29 - Variação da taxa de desemprego dos EUA. 

 

   Fonte: Trading economics (2019). 

 

 

O crescimento do PIB norte-americano, vide Figura 30, vem para comprovar o bom 

momento da economia americana. Nos últimos 10 anos vê-se um crescimento inquestionável, 

resultado da soma das riquezas produzidas dentro do país, incluindo-se resultados da indústria, 

serviços e agropecuária. 

 

 

     Figura 30 - Evolução do crescimento do PIB americano. 

 

     Fonte: Trading economics (2019). 
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Segundo dados coletados da consultoria IHS (2014), o setor deve contribuir da seguinte 

forma para economia do país no período de 2015 a 2035:  

 

• A geração de 3,9 milhões de empregos na cadeia produtiva de petróleo e gás. 

(Atualmente setor emprega diretamente mais de 2 milhões de pessoas);  

• Redução no custo dos transportes;  

• Aumento do PIB em torno de 2 a 3,2% ao ano traduzindo-se em US$ 500-600 bilhões 

para economia dos EUA, neste mesmo período;  

• Aumento da renda familiar de US $ 2.000 em 2015 para US $ 3.500 até 2025;  

• Redução média de 10% no custo da eletricidade em todo o país;  

• Receitas anuais para o governo da ordem de US $ 250 milhões. E, para esse mesmo 

período, o setor de petróleo e gás não convencional deve gerar um total de 

aproximadamente US$ 2,5 trilhões em receitas fiscais.  

A tendência é que a produção de shale e tight oil continue impulsionando as vantagens 

competitivas de setores econômicos estratégicos e altamente demandantes de energia, como a 

indústria petroquímica e a de aço. Tal impulso deverá estimular investimentos em 

infraestrutura, e a exportação de energia deverá colaborar com uma balança comercial mais 

favorável para os norte-americanos. Além disso, os gigantes importadores de energia, em 

especial a China, a Índia e a União Europeia, obterão vantagens competitivas importantes 

decorrentes das quedas dos preços mundiais do gás e do petróleo. De maneira geral, a 

perspectiva é de que o boom do shale e do tight oil gere resultados positivos para a economia 

global, fomentando o crescimento e o emprego em setores industriais intensivos em termos de 

energia e mão de obra, tendo em vista a correlação histórica existente entre baixos preços de 

energia e crescimento econômico.  

No entanto, as novas dinâmicas energéticas podem também gerar o risco de 

desequilíbrios no sistema financeiro internacional, decorrentes da insustentabilidade que 

eventuais rolamentos de títulos associados aos capitais destinados à indústria do shale possam 

gerar na economia internacional. 
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6.2.2.2. Impactos Negativos 

 

 

Há uma série de estudos de conceituadas empresas privadas e órgãos governamentais 

demostrando os ganhos provenientes do shale para os EUA. Porém, pouco tem se divulgado as 

externalidades negativas e as perdas geradas na exploração desses recursos.  

Os EUA também passam pelo “efeito da movimentação de recursos”. Parte expressiva 

das formações de shale e oil encontra-se em áreas rurais, em terras agrícolas, e o 

desenvolvimento desses recursos está trazendo mudanças significativas para a agricultura 

dessas regiões, competindo com a produção de alimentos. Alguns proprietários de terras 

produtivas estão mudando sua fonte de renda, deixando de produzir produtos agrícolas e 

alimentos, para tornarem-se rentistas de suas fazendas, arrendando para operadores de shale. 

Muitos fazendeiros estão recebendo vultosos pagamentos de arrendamento e royalties. Alguns 

ainda permaneceram com os negócios e fizeram novos investimentos, porém, a maior parte 

optou em deixar a agricultura e viver da locação de suas terras. (PENN STATE EXTENSION, 

2013).  

A Pensilvânia tem aproximadamente cerca de 46% a 62 % das áreas de exploração do 

shale em terras agrícolas, e entre 647 a 1078 hectares poderão ser convertidos em áreas 

operacionais. O estado tem uma produção agrícola importante para o país, sendo o 3° maior 

produtor de agricultura biológica. O desenvolvimento da indústria do gás pode comprometer as 

certificações da produção orgânica e reduzir as áreas de plantio (THOMPSON; COLLINS, 

2012). A organização internacional (THE NATURE CONSERVANCY, 2010) estimou que o 

estado sofreu perdas do ecossistema, tais como: serviços de prestação de beleza cênica, 

oportunidades de lazer, habitat dos animais selvagens, purificação do ar e da água, que vêm 

gerando prejuízos para o estado da ordem de US$ 27 milhões por ano com a exploração. 

O relatório apresentado pelo Departamento de Estado da Agricultura da Pensilvânia 

(2015) mostra as mudanças transformadoras na economia local. O estudo aponta para o 

aumento significativo na produção de gás, sendo que o estado passou de 12° produtor do país 

para 3° no período de 2008 a 2015. Em 2008, 3 % da eletricidade era proveniente do gás e, em 

2015, saltou para 38%. Nesse mesmo período, foram perfurados 7.200 poços. O relatório prevê 

que podem chegar a 30.000 poços nos próximos 15 anos, intensificando a exploração em áreas 

antes destinadas à produção de alimentos (NATURAL GAS RESOURCE CENTER, 2015).  

Estudo elaborado pela University Pittsburg (THOMPSON; COLLINS, 2012) fez uma 

comparação de vários indicadores econômicos tais como: geração de renda, aumentos de postos 
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de trabalhos e aumento da arrecadação. A análise demostrou que condados produtores de gás 

não estão melhores em termos econômicos do que os não produtores. Há indicativos de que a 

exploração do gás pode causar efeitos adversos nas áreas econômicas e ambientais, podendo 

prejudicar outros setores, como o turismo, de esporte ao ar livre e a agricultura orgânica, entre 

outros setores que contribuem com maior geração de mão de obra e arrecadação de impostos.  

A formação geológica de Marcellus, que compreende vários estados dos EUA, como 

Pensilvânia, Nova York, Virgínia do Oeste e Ohio, é a principal região produtora do shale, com 

uma participação de 38,5% do total da produção de gás seco, com referência em março de 2016. 

A Tabela 3 demonstra as participações, em volume, das principais formações geológicas dos 

EUA. 

 

 

              Tabela 3: EUA - participação (%) das regiões produtoras de shale (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Adaptado de EIA (2017). 

 

 

A alta densidade populacional da região, de um lado, oferece proximidade a um mercado 

consumidor importante para o gás natural, mas, por outro lado, a atividade petrolífera é um 

processo industrial e, como tal, não está imune aos tipos de impactos locais que a maioria das 

atividades industriais tende a compartilhar. O processo requer equipamentos pesados, incluindo 

centenas de milhares de viagens de caminhão para entregar água e produtos químicos para 

executar o processo de fraturamento hidráulico, e muitos mais para remover a água do 

flowback24 gerada pelo processo. Este tráfego intenso coloca enorme pressão sobre as estradas 

                                                 
24  É uma solução à base de água que flui de volta para a superfície da Terra depois de concluir o fraturamento 

hidráulico de uma reserva de shale gas. 

    % 

  

Marcellus (PA, WV, OH & NY) 38,5 

Eagle Ford (TX) 10,8 

Haynesville (LA & TX) 8,4 

Utica (OH, PA, & WV) 8,2 

Barnett (TX)   7,6 

Fayetteville (AR) 5,1 

Woodford (OK) 4,9 

Bakken (ND) 2,3 

Antrim (MI, IN, & OH) 0,5 

Rest of US ‘shale’ 13,7 

Total 100,0 
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locais, que podem não ter sido construídas para lidar com o tráfego de caminhões pesados, e 

pode levar à congestão, o que pode se tornar uma fonte de frustração para os cidadãos locais.  

Os grandes equipamentos utilizados para perfurar e fraturar hidraulicamente um poço, 

também pode ser ruidoso e causar poluição visual, especialmente quando em estreita 

proximidade com residências habitadas. Além disso, essa atividade pode ter um impacto 

negativo sobre o valor da propriedade local, especialmente em áreas residenciais, devido a uma 

combinação de bens, os riscos percebidos e impactos. Caso não se tomem as medidas adequadas 

poderão ocorrer redução da qualidade de vida, emigração de moradores e um legado de 

construções não planejadas, o que faz com que aja uma forte resistência política quanto à 

exploração do shale, dadas as reconhecidas externalidades urbanas negativas. Um exemplo 

dessa resistência aparece no estado de Nova Iorque que, em 2014, votou pela proibição de 

atividades de fracking em seu território (NEW YORK STATE, 2016). 

Os impactos sociais, econômicos, culturais e psicológicos nas comunidades próximas 

de campos de recursos não convencionais em desenvolvimento podem ser muito fortes. Um 

caso famoso é o da família Cerny, constituída pelo pai, a mãe e um filho adolescente. A casa 

dos Cerny foi cercada em um raio de uma milha por 18 poços de shale oil, desde novembro de 

2010. Aumentando o raio para duas milhas acrescentam-se 37 poços de óleo antigos, várias 

estações de processamento de gás e uma planta de tratamento de água para injeção. Os 

moradores de Karnes se queixam de odores (de ovo podre, característicos de gás sulfídrico) e 

poeira, que seriam os causadores de dores de cabeça, náusea, vômitos, irritação de olhos, nariz 

e garganta, sangramento no nariz e outros incômodos. A família Cerny registrou várias queixas 

junto à RRC (Texas Railroad Commission) e à TCEQ (Texas Commisssion on Environmental 

Quality), tendo uma destas gerado uma investigação pela TCEQ.  

No condado de Bradford County, que possui aproximadamente 2000 poços perfurados, 

houve um aumento de criminalidade da ordem de 40% e os aluguéis e preços de alimentos 

dispararam, houve aumento de ocorrências na área da saúde e registros de desvalorização de 

propriedades da ordem de 90%, após o início das operações de exploração do shale (KELSEY 

et al, 2012). 

Os impactos ambientais das técnicas de produção de shale, especialmente do 

fraturamento hidráulico, é algo que é bastante questionado nos Estados Unidos. A extração do 

shale gera alguns problemas ambientais, tais como: as emissões de dióxido de carbono (CO2) 

e metano (CH4), em particular as emissões do metano durante a perfuração, que são 

relativamente maiores em relação às do gás convencional; os volumes de água e produtos 

químicos utilizados no fraturamento hidráulico; o possível risco de contaminação de águas 
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subterrâneas; os efeitos físicos que podem resultar num aumento da atividade sísmica. 

No mercado dos EUA presta-se pouca atenção ao final da vida dos poços de óleo e gás. 

As grandes operadoras, com recursos financeiros e tecnológicos e preocupação com suas 

imagens, raramente tamponam e abandonam seus poços terrestres velhos. Elas vendem seus 

ativos maduros a operadoras menores, com menor custo fixo e menor custo operacional.  

Entretanto, uma das razões do menor custo operacional vem de menores dispêndios com 

manutenção. Ao final da vida dos poços após uma ou mais revendas estes apresentam 

integridade comprometida por corrosão e outros desgastes. Então em vez de serem abandonados 

no conceito da engenharia de petróleo, com preservação do meio ambiente, serão abandonados 

no sentido popular, esquecidos, largados ao relento, passando a constituir perigoso passivo 

ambiental. Como o ciclo de vida dos campos de reservatórios não convencionais seria ainda 

menor do que o dos campos convencionais, como mostra a Figura 31, alguns deduzem que o 

desenvolvimento de campos reservatórios não convencionais agravaria o problema de poços 

mal ou não abandonados conforme a boa técnica. Daí exigem que só se autorize o 

desenvolvimento de reservatórios não convencionais após a solução dos poços órfãos, 

esquecidos e mal abandonados.  Assim, algumas vezes a oposição ao desenvolvimento de 

campos reservatórios não convencionais nada tem a ver com a construção deste tipo de poços 

em si, nem com os fraturamentos hidráulicos, sendo apenas uma postura política.    

 

 

              Figura 31 - Variação da taxa média de produção de áreas de exploração de shale nos EUA, em milhões 

de metros cúbicos, por ano de atividade do poço. 

 
              Fonte: SIMÃO (2014). 
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Assim, os aspectos e impactos ambientais ocorridos devido às atividades de exploração 

do shale são de extrema relevância, e incidentes podem acontecer como resultado de erros 

operacionais e de más práticas de operação, enquanto outros poderão ter origem relacionada 

com a própria exploração do shale, o que levou os órgãos reguladores da indústria a criar 

normas cada vez mais rígidas, procurando minimizar o risco de tais impactos. Com a nova 

regulamentação, os custos de produção tendem a aumentar. 

Todos os envolvidos, como defensores do meio ambiente, órgãos ambientais 

americanos e a indústria de óleo e gás, acreditam que os impactos possam ser diminuídos ou 

até evitados. Mas para isso, deve se ter maiores precauções em todas as etapas da perfuração, 

com maiores investimentos em pesquisa, novas tecnologias de monitoramento e uma maior 

rigidez dos órgãos reguladores. 

Em contramão a expansão da exploração de shale e com isso, um maior 

desenvolvimento econômico para o país, o desafio para todos será fazer com que exploração 

seja a menos agressiva ao meio ambiente e, consequentemente, a saúde humana. 

 

 

6.3. Alternativas para a exploração no Brasil 

 

 

Atualmente estamos assistindo a uma clara mudança da geopolítica energética e de 

fluxos energéticos, condicionada pelas novas formas de energia que passaram de “não-

convencionais” a comerciais. A ascensão das fontes não convencionais americanas e o 

desapontamento dos resultados da descoberta do pré-sal no território brasileiro tem como 

principal causa a interferência política que o Estado tem dentro do âmbito energético de cada 

país, ponto primordial para negociações envolvendo o mineral mais precioso do planeta.     

Para Watkins (2015), talvez ainda haja tempo o Brasil não seja inebriado pelo ouro 

negro. Todavia, para que isso ocorra, é fundamental que o país alanque em uma jornada de 

reformas políticas que consolidem o setor energético brasileiro de forma que seus retornos 

sejam implementados numa série de resultados positivos, encadeando um vasto 

desenvolvimento econômico da nação, bem como, melhoras sociais para todos os brasileiros.    

Felizmente, muito ainda pode ser feito para evitar mais problemas políticos e 

econômicos causados pela produção de petróleo. Ross (2012), destaca que cada país necessita 

de diferentes tipos de políticas para que essa reforma seja consolidada, uma vez que medidas 

eficazes em algumas configurações serão inúteis em outras. Quando aceita, ainda em 2010, a 
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partilha de produção gerou muitas questões na sociedade. Estudiosos críticos questionavam ao 

Estado se o país estava buscando uma forma de copiar a metodologia utilizada na Noruega, 

onde o modelo definitivamente deu certo. Se era ou não a intenção do governo na época, não 

sabemos, o que sabemos é que a mudança do quadro regulatório de petróleo não favoreceu uma 

consolidação brasileira no setor energético mundial.  

Apesar de não ser a receita ideal para outras nações, o sucesso da exploração de shale 

nos EUA serve de exemplo para todos os países que almejam alcançar uma posição de respeito 

no setor energético mundial. O país foi favorecido por uma combinação de diversos fatores: 

incentivos governamentais para a busca por novas fontes de gás natural; disponibilidade de 

dados e informações sobre as bacias sedimentares e as propriedades do solo; existência de uma 

ampla malha de gasodutos; incentivos à inovação; presença de um grande mercado consumidor; 

quantidade de recursos disponíveis. Além destes, cabe destacar o papel da baixa burocratização 

da regulação do governo norte-americano. Diferentemente do Brasil, os Estados americanos 

determinam grande parte de sua política energética (DELGADO, 2019). 

Nos Estados Unidos, as instituições financeiras fornecem linhas de créditos para as 

empresas, inclusive podendo se tornar sócias delas em alguns casos. As empresas de exploração 

do país são independentes, tanto as pequenas como as de grande escala e têm modelos de 

negócios extremamente variados (MAUGERI, 2012). 

No país há uma descentralização regulatória, já que agências que regulam diversas áreas 

do setor petrolífero não são necessariamente federais, podendo ser também estaduais ou 

municipais. Os Estados Unidos se destacam também pelo fácil acesso aos campos de 

exploração e produção. Como a maioria das vezes o proprietário do solo não é o governo, a 

negociação é menos burocrática e mais fácil com empresas privadas, dispensando licitações 

para o uso da terra. Existe um consenso que o proprietário do bem mineral tem direito de 

explorá-lo, ainda que os direitos relacionados a terras e recursos minerais caibam à legislação 

estadual. (DELGADO, 2019) 

A escala de poder atribuída aos municípios varia entre os estados. A legislação 

municipal, em geral, exerce influência nas questões relativas ao uso da terra e ao zoneamento 

dela, considerando as melhores práticas de saúde, segurança e bem-estar da população. Com 

relação às licenças, por exemplo, a agência local geralmente requer informações a respeito de 

zonas de enchentes, nível sonoro, manutenção das áreas e tráfego veicular. Existem também os 

royalties, que são pagos sobre o volume produzido. Há ainda uma cláusula chamada shut-in, 

que obriga ao locatário o pagamento de uma taxa caso não esteja produzindo na área e seu 

contrato esteja ativo (DELGADO, 2019). 
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 A distribuição direta é mais um método americano que pode ser facilmente incorporado 

no Brasil para que o dinheiro remanescente das riquezas petrolíferas seja aplicado diretamente 

na melhoria de uma grande maioria (os cidadãos brasileiros), porém, com algumas restrições. 

O Estado norte-americano do Alasca e a província canadense Alberta são exemplos do sucesso 

da utilização do método de distribuição direta. O Fundo Permanente do Alasca é o programa 

mais antigo dentro os dois, em vigor desde 1977 e considerado um sucesso. Todavia, não será 

só a criação da distribuição direta que irá assegurar a aplicação correta desses recursos. Em 

2013, a Lei 12.858 foi criada com a intenção de destinar grande parte dos recursos decorrentes 

da exploração de petróleo e gás no Brasil para as áreas da educação e saúde. Porém, os reflexos 

dessa Lei pouco foram vistos no país, que é conhecido internacionalmente pela sua baixa 

qualidade de educação e pelas péssimas características da saúde pública ainda atualmente. Tal 

fato comprova que a criação de distribuição direta não assegura uma melhora na qualidade de 

vida dos brasileiros. É necessário que junto à isso, sejam aplicadas políticas rígidas de 

anticorrupção, de forma a garantir a transferência deste dinheiro para os cidadãos de forma 

resistente à fraudes.  
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7    CONCLUSÕES 

 

 

 É explícito o fato de como a questão energética envolve um irrevogável entrelaçamento 

de geoeconomia e geopolítica pelo mundo inteiro. Indispensáveis economicamente, os recursos 

energéticos, em primeiro lugar o petróleo, figuram o centro de mudanças globais que afetam 

irremediavelmente os aspectos político, econômico e social de todo e qualquer país cujo o 

recurso está disponível. 

A movimentação da influência política traduz em múltiplos resultados socioeconômicos 

dentro de um país. Por um lado, movimentos políticos implicaram na ascensão americana, 

colocando Estados Unidos como o maior produtor de petróleo do mundo, colocando os 

americanos como líderes imprescindíveis, responsáveis por controlar o mercado internacional 

de petróleo. Por outro lado, tais intervenções são consideradas as principais causas da frustação 

brasileira anos após a sua maior descoberta petrolífera, tida inicialmente como a solução para 

grandes problemas vivenciados pelo país.  

Favorecidos por uma série de fatores, mas principalmente pelos incentivos 

governamentais para a busca por novas fontes de gás natural, o shale, proporcionou 

reconfigurações estruturais de enorme amplitude, como a entronização de novos consumidores 

de grande porte. 

Além da reversão da posição de importador líquido para exportador líquido de gás 

natural, a expansão do shale possibilitou a montagem de uma estrutura de produção flexível 

que pode fazer dos Estados Unidos o principal player do mercado de gás natural. Isso porque 

tem criado possibilidade para o aumento da produção de gás natural liquefeito (GNL) e 

flexibilidade do ajuste de sua produção às flutuações de preços, o que não ocorre com a 

produção tradicional, seja do gás associado, seja dos grandes reservatórios de gás não 

associado.  

Apesar da otimização da exploração não convencional ser vista como um sucesso para 

os americanos, as técnicas responsáveis por tornar o shale economicamente viável vêm sendo 

alvo de muitas críticas mundo a fora, sendo um dos temas mais discutidos ultimamente.  

O maior ponto de inflexão energético do Brasil, por sua vez, foi marcado por uma série 

de intervenções políticas que, na teoria, tinham a intenção de consolidar a entrada do país numa 

crescente econômico, favorecendo diretamente o âmbito econômico-social nacional. Porém, os 

resultados após tais interferências mostraram que o país seguiu por uma linha de 

desenvolvimento diferente da esperada após a sua maior descoberta petrolífera – o Pré-sal.  
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Assim, o Brasil encontra-se em uma circunstancial desindustrialização nacional, 

característica que, para muitos estudiosos, tem como causa o aumento da produção petrolífera 

de muitos países. Além disso, o país ainda não capaz de superar os problemas econômicos que 

assombram a nação brasileira desde a crise de 2008. Logo, é imprescindível que os problemas 

sociais ainda sejam um vasto problema a maioria do povo brasileiro.  

Mas, não foram apenas as consequências negativas que marcaram a nação brasileira no 

período pós pré-sal. Desde então, o Brasil tem sido referência mundial em pesquisas do setor 

petrolífero, garantindo autossuficiência do país e se tornando um dos maiores produtores de 

petróleo do mundo. O destaque da Petrobras, que vem sido reconhecida por grandes feitos 

exploratórios em águas ultra profundas nos últimos anos.  

Contudo, observou-se que ambos momentos energéticos – shale e pré-sal – foram 

marcados por aspectos positivos e negativos dentro de seus respectivos países de origem. 

Todavia, apesar das controversas ambientais, os EUA foram capazes de usufruir do shale 

americano de forma extremamente positiva para grande parte de sua sociedade, fortalecendo 

ainda mais o poder americano ao redor do mundo.  

E, apesar da decepção brasileira, o país dispõe de uma série recursos administrativos 

que podem ser implementados nacionalmente, tomando como base o sucesso norte americano, 

de modo a colocar o país não só como um dos maiores players de petróleo do mundo, mas 

também, em patamares econômicos e sociais mais elevados.  
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