Apresentamos nesta publicação alguns dos principais fatores que
provocaram a queda abrupta do preço do barril de petróleo no mercado
internacional, a partir do segundo semestre de 2014. O objetivo deste
trabalho é prover subsídios para o entendimento público de tais
fatores e dos impactos sofridos pelo setor, num cenário de preços
baixos
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INTRODUÇÃO
Este trabalho explora alguns dos fatores que, historicamente,
interferem no preço do barril de petróleo negociado no mercado
internacional. Sua finalidade é apresentar informações que permitam aos
leitores identificar algumas das variáveis que levaram à queda abrupta do
valor do barril de petróleo, a partir do segundo semestre de 2014, quando
tem início um período de grande volatilidade no preço dessa commoditie.
O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking da produção nacional de
petróleo e as receitas derivadas da explotação de petróleo no litoral
fluminense alimentam os cofres do estado e de 87 dos 92 municípios
fluminenses. Mesmo os cinco municípios que não se enquadram como
beneficiários diretos dessa compensação (Comendador Levy Gasparian,
Paraíba do Sul, Três Rios, Areal e Sapucaia) recebem parte das receitas
provenientes da atividade petrolífera através do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).
Logo, faz-se necessária a elaboração de um trabalho que permita ao
público interessado conhecer um pouco melhor os mecanismos que
impactaram de forma mais direta a atual crise vivida pelo setor, em escala
global, e que provocou impactos expressivos na economia brasileira.
Iniciamos nossa análise avaliando como a relação oferta–demanda
tem impactado no preço desse recurso, que passou a ser indispensável
após os avanços tecnológicos alcançados durante a Segunda Revolução
Industrial, iniciada no século XIX.
Em seguida apresentamos um breve resumo sobre os ambientes
geológicos propícios à formação de acumulações de petróleo e gás natural,
onde veremos o conceito de sistemas petrolíferos e das estruturas
geológicas que viabilizam a formação de depósitos de hidrocarbonetos em
diversas partes do mundo.
Na sequência, abordamos a produção de não convencionais nos
E.U.A., que permitiu que o país passasse da condição de grande importador
de hidrocarbonetos, para a posição de potencial exportador. O aumento da
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oferta no mercado doméstico norte-americano pressionou os preços para
baixo e deu maior competitividade para as indústrias com elevada demanda
energética, gerando um ambiente positivo para a recuperação econômica do
país.
No item seguinte, apresentamos uma breve descrição da OPEP
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) mostrando como a
organização tem buscado manter a sua hegemonia no controle dos preços
do petróleo desde a década de 70, quando ocorreram dois choques
econômicos mundiais (em 1973 e 1979) provocados pelo aumento abrupto
dos preços desta commoditie.
E concluímos apresentando um breve resumo dos impactos sobre as
atividades econômicas ligadas ao setor e os desafios que se impõem à
economia e à sociedade, que vive um processo de transição no setor
energético. Tal fato leva à possibilidade de, num futuro não muito distante,
reduzirmos a nossa demanda por petróleo e, com isso, estabilizar seus
preços em patamares bem diferentes daqueles vividos entre os anos de
2010 e 2014.
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1 - A ORIGEM DAS CRISES
No setor petrolífero, as crises vividas ao longo de nossa história estão
associadas basicamente a duas situações. Em primeiro lugar, sem que haja
interesse em estabelecer uma relação de importância entre esses dois
cenários, temos o impacto da escassez sobre o preço dos recursos naturais
de uso corrente em uma sociedade. No segundo caso, temos o impacto dos
excedentes sobre os preços desses mesmos bens e serviços.
Nossa sociedade foi estruturada de forma a estabelecer uma
demanda contínua sobre os recursos, isso porque, em uma sociedade
baseada no crescimento econômico e no consumo de bens e serviços, a
chave para o crescimento da economia é o estímulo constante à aquisição
de novos bens, promovendo a geração de lucro para os empreendedores.
Levando em consideração o eixo temático de nossa publicação,
utilizaremos o petróleo como exemplo para sustentar a argumentação de
como a relação entre escassez e excedentes de petróleo no mercado tem
gerado grande impacto sobre o preço desta commoditie e de seus
derivados.
Através de dois exemplos, buscaremos apresentar alguns dos fatores
que, posteriormente, irão auxiliar na compreensão da crise dos preços do
barril de petróleo a partir do segundo semestre de 2014.
Alguns dos elementos citados a seguir serão de fundamental
importância para compreendermos os mecanismos que têm agido na atual
crise vivida pelo mercado mundial de petróleo.

________________________________________________________________________________
DRM-RJ | Centro de Informações da Produção de Petróleo e Gás Natural — CIPEG

Página |6

1.1 A escassez interferindo nos preços
Para exemplificar um caso de como a possibilidade de escassez de
petróleo interferiu no seu preço, retroagiremos ao início da década de 1970,
quando o mesmo apresentou um comportamento ascendente.
A primeira crise no setor ocorre em 1973, num momento em que as
enormes reservas de petróleo da Arábia Saudita eram a alternativa existente
à aquisição do hidrocarboneto produzido nos estados do Texas, Louisiana e
Oklahoma (E.U.A.). Naquela época o maior produtor mundial de petróleo
eram os Estados Unidos da América. A indústria petrolífera estadunidense
atingiu 100% de sua capacidade de produção, e para aqueles consumidores
que não tivessem acesso ao petróleo dos E.U.A. a solução seria buscar
fornecimento em outros países com grandes reservas do recurso.

E as

maiores reservas na década de 70 estavam situadas na Arábia Saudita.
Um novo choque no preço ocorre no ano de 1979, com início da
Revolução xiita iraniana que paralisou a produção do país durante o inverno
do hemisfério norte, provocando aumento do preço do barril entre 10% e
20% em algumas áreas da Europa.
No ano de 1980 inicia a Guerra entre o Irã e o Iraque, um conflito que
se estendeu até 1988. Mas, nos deteremos na avaliação do cenário
registrado durante o choque ocorrido em 1973.
Segundo YERGIN (2012, p. 672). “A média de sua produção (Arábia
Saudita) em julho de 1973 foi de 8,4 milhões de barris/dia, era 62% mais
elevada que o nível de junho de 1972, 5,4 milhões de barris/dia, e ainda
estava aumentando” (grifo nosso). Apenas para efeitos comparativos a
média de produção de petróleo do Brasil em dezembro de 2015 foi de 2,5
milhões de barris/dia (ANP, 2015), o que representa 29,8% do volume
produzido pela Arábia Saudita em 1973.
Frente a esta situação, sob a liderança do rei Faissal, iniciou-se um
processo de uso do petróleo como uma ferramenta para a promoção de
diversos embargos na produção, que provocaram a redução da oferta no
mercado internacional, resultando na elevação do seu preço.
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Em dezembro de 1973 o embargo atinge seu ponto mais crítico,
quando a oferta de petróleo árabe foi reduzida em 5 milhões de barris/dia em
relação ao volume ofertado ao mercado em outubro do mesmo ano, quando
foram negociados 20,8 milhões de barris/dia. Essa redução ocorre em um
momento em que os E.U.A. não tinham como ampliar a sua produção para
suprirem essa queda, pois haviam atingido 100% da sua capacidade de
produção.
Esse cenário de redução da oferta de petróleo bruto implicou em
adoção de racionamentos, cortes de abastecimento e no desespero dos
consumidores frente ao desabastecimento provocado no setor de derivados.
Os refinadores, ávidos para atenderem à demanda desesperada dos
consumidores e garantirem a sua própria sobrevivência no negócio de refino,
iniciam um busca por novas fontes de suprimento. “Comprar movidos pelo
pânico significava uma demanda extra no mercado. Na verdade, os
compradores estavam lutando para obter qualquer petróleo que pudessem
encontrar” (YERGIN, 2002, p.696). Segundo o mesmo autor, o Irã resolveu
promover um grande leilão de petróleo no mês de dezembro de 1973. Nesse
leilão o barril atingiu a marca de 17 dólares, um aumento de 600% em
relação aos valores praticados antes do dia 16 de outubro, mês em que os
países membros da OPEP se reuniram no Kuwait e decidiram pelo aumento
dos preços e revestiram a organização de autoridade exclusiva da fixação de
preços do petróleo.
Desde então, a Arábia Saudita passou adotar o papel de swing
producer, regulando os preços do petróleo no mercado mundial através da
regulação da oferta do recurso.
O exemplo apresentado mostra de forma inequívoca como a
possibilidade de escassez de um recurso, que passou a ser uma das
principais matérias-primas utilizadas após as transformações geradas pela
Segunda Revolução Industrial, é capaz de interferir no aumento expressivo
de seu preço, alterando de forma substancial a economia mundial nos anos
que se seguiram.
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1.2 - A abundância impactando nos preços
Passemos agora ao segundo exemplo, que irá demonstrar como a
abundância de um recurso provoca a queda de seu preço.
Para isso, vamos recuar um pouco mais no tempo, e buscaremos um
evento ocorrido no início da estruturação da indústria do petróleo nos E.U.A..
O petróleo é um recurso utilizado pela humanidade desde o antigo
Egito, onde era utilizado, por exemplo, no processo de embalsamamento
das múmias, mas seu uso foi sendo modificado ao longo da história.
Há relatos que em meados do século XIX o petróleo era utilizado
como medicamento, sendo indicado para o tratamento de enfermidades
como dor de cabeça, dor de dente, surdez, perturbações estomacais,
verminoses e reumatismo, entre outras doenças. Nesse período, a produção
do petróleo ocorria de forma precária e em escala sub-comercial. Em seu
livro “O Petróleo – Uma indústria mundial de conquistas, poder e dinheiro”, o
autor Daniel Yergin cita um relato de George Bissell, “que, mais que
qualquer pessoa, foi responsável pela indústria do petróleo” (idem, p.20).
Ao viajar pela porção oeste do estado da Pensilvânia em uma viagem
de volta para sua casa, Bissel presenciou trabalhadores recolhendo petróleo
em poças com escumadeiras e trapos encharcados. Esse cenário mostra o
papel marginal deste recurso naquele momento histórico.
Mas esse papel periférico do petróleo estava próximo de seu fim, as
transformações provocadas pela Revolução Industrial geraram demanda por
fontes de iluminação mais eficientes do que os pavios impregnados em
gordura animal ou vegetal utilizados pela população.
No ano de 1854, o doutor Albert Gesner, requereu ao governo
americano a patente para a produção de querosene que, segundo o
requerimento, era um novo hidrocarboneto líquido que poderia ser utilizado
para iluminação e outros propósitos. Mas, na década de 1850 havia três
grandes barreiras para a disseminação do uso do querosene iluminante: a
inexistência de uma fonte substancial de petróleo que garantisse a
manutenção da oferta da matéria-prima; a necessidade de se obter um
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lampião barato e bem adaptado para a queima do querosene disponível; e a
produção de um querosene especificado para iluminação.
Após a descoberta de grandes depósitos de petróleo pelo ‘Coronel’
Edwin L. Drake na cidade de Titusville, no estado da Pensilvânia, o acesso a
um grande volume de matéria-prima produzida em escala comercial podia
ser solucionado.
A descoberta de petróleo na região da Pensilvânia fez com que
milhares de pessoas se deslocassem para a região para se dedicarem à
atividade exploratória. Com os avanços das descobertas, a produção
cresceu expressivamente provocando a queda dos preços, como pode ser
visto no trecho transcrito a seguir:
A produção do oeste da Pensilvânia elevou-se subitamente – de
cerca de 450 mil barris em 1860 para três milhões em 1862. O
mercado não tinha como crescer na mesma velocidade, de forma
a acompanhar tamanha expansão do petróleo. Os preços, que
haviam chegado a dez dólares por barril em janeiro de 1861,
despencaram para cinquenta centavos em junho, e no final do ano
caíram até dez centavos. (YERGIN, 2012, p.31)

Essa queda dos preços provocou a ruína de muitos produtores, mas
viabilizaram a conquista de um mercado definitivo para o querosene
iluminante.
O acesso a um lampião capaz de queimar o querosene de forma mais
eficiente foi solucionado com a importação de lampiões produzidos na
cidade de Viena, na Áustria, onde era fabricado um lampião com uma
chaminé de vidro que mitigava os problemas da fumaça e do odor emanado
pela queima do querosene.
O terceiro e fundamental ponto a ser resolvido era a criação de um
processo de refino que garantisse a especificação do querosene, evitando
que ele explodisse os lampiões e incendiasse as residências. Mas esse
problema foi enfrentado pelo empresário Jonh. D. Rockfeller, fundador da
Standard Oil, uma empresa que, segundo Yergin (2012), foi responsável
pelo ordenamento da indústria do petróleo que emergia no país.
A ordem assumiria a forma da Standard Oil, que, pretende ter a
hegemonia e o total controle sobre o comércio mundial de
petróleo, evoluiu para uma empresa global complexa que levava a
________________________________________________________________________________
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iluminação barata, a “nova luz”, até os locais mais remotos da
terra. (idem, 2012, p.37)

Jonh

D.

Rockfeller,

através

da

Standard

Oil,

promoveu

a

verticalização da sua indústria: dominou as áreas de produção, comprou,
inviabilizou ou associou-se a refinarias que poderiam dificultar o seu avanço,
criou um sistema próprio de dutos para o transporte de óleo bruto entre as
áreas de produção e suas refinarias, e aproveitou os momentos de crise e
de excesso de produção, quando o preço do petróleo caía a níveis muito
baixos, para eliminar a sua concorrência e estabelecer um monopólio no
setor.
Após esses breves exemplos, passaremos a abordar os fatores que
levaram a crise nos preços do barril de petróleo a partir do segundo
semestre de 2014.
1.3 - O descompasso entre a oferta e a demanda
Para falarmos da queda dos preços em 2014, precisamos recuar ao
ano de 2008, quando o barril de petróleo atingiu o preço médio mensal de
US$ 31,40 no mês de dezembro (ANP, 2009), após ter atingido um valor
médio de US$ 117, 72 no mês de julho e ter registrado uma cotação de US$
140,73 nesse mesmo mês na cotação diária do barril negociado pela OPEP
(03/07/2008). Após alcançar este pico, recuou até o fundo do vale, chegando
aos US$ 36,67 o barril no dia 05/12/2008, fazendo com que a média mensal
de preço utilizada para o cálculo dos royalties e da participação especial, no
regime

de

concessão,

atingisse

os

31,40

dólares/barril,

citados

anteriormente.
Cabe sinalizar que o valor utilizado pela ANP para o cálculo das
médias mensais do preço do barril é obtido a partir das cotações médias do
Brent Dated Oil em relação às características do petróleo produzido no
Brasil. Além disso, considera-se para efeito de cálculo: o volume da
produção de petróleo e gás natural; o preço médio de referência, obtido a
partir do Brent; a alíquota efetiva de cada campo e cotação média mensal do
dólar americano. Para o cálculo desta alíquota é considerado o ano do início
________________________________________________________________________________
DRM-RJ | Centro de Informações da Produção de Petróleo e Gás Natural — CIPEG

P á g i n a | 11

da produção do campo, o local de ocorrência da lavra e a extensão da
lâmina d’água sobre a cabeça do poço; e o volume de produção, pois a
alíquota aumenta de acordo com a evolução do volume produzido1.
A crise vivida no mercado de petróleo a partir de 2014 foi o resultado
de um processo em que a retração no crescimento econômico mundial,
associado a um aumento da oferta de petróleo no mercado internacional,
pressionou os preços para baixo após um período em que o valor do barril
manteve-se próximo aos 100 dólares.
O gráfico a seguir mostra o comportamento dos preços do barril de
petróleo negociado pela OPEP entre os anos de 2003 e 20162. Como pode
ser observado, valores acima dos 100 dólares foram episódicos no período.
A partir de 2011 (fev.) passou a ser cotado acima dessa faixa, apresentando
poucas oscilações abaixo deste patamar, permanecendo em um nível de
preços que viabilizou o desenvolvimento de projetos de produção com
custos mais elevados e como maior complexidade tecnológica. O maior
exemplo de avanço na produção neste cenário veio dos E.U.A.

Gráfico 1: Preço do barril de petróleo negociado pela OPEP (2003-2016).

1 Maiores informações sobre o método de cálculo da Participação Especial podem ser obtidas através
do “Relatório Trimestral de Participação Especial”, divulgado trimestralmente pela ANP Disponíveis no
link <http://www.anp.gov.br/?pg=80918&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&1465231208686>. Acesso
em maio de 2016.
2 Dados disponíveis em: <http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm>. Acesso em maio
de 2016.
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2 - SISTEMA PETROLÍFERO
O petróleo é um recurso encontrado somente em ambientes
deposicionais, denominados bacias sedimentares, mas nem todo depósito
de sedimentos irá conter em seu interior hidrocarbonetos. Para que um
depósito de petróleo se origine em bacias sedimentares é necessário que as
estruturas geológicas existentes em seu interior deem origem a um sistema
petrolífero.
Para que haja acumulação de hidrocarbonetos em uma bacia
sedimentar são necessárias as seguintes condições (JOHAAN, 2013):
•

A existência de uma rocha geradora;

•

A presença de estruturas geológicas que permitam a migração do
petróleo;

•

A rocha- reservatório;

•

A rocha selante;

•

A existência de trapa ou armadilha;

•

E sincronismo espacial e temporal entre as camadas.

2.1- As rochas geradoras e migração dos hidrocarbonetos
As rochas geradoras são rochas sedimentares formadas em
ambientes deposicionais de baixa energia cinética onde foram depositados
sedimentos predominantemente argilosos, que durante sua formação
conviveram como uma explosão de vida: zooplâncton e fitoplâncton que
viveram em ambientes lacustres e em marinhos; e de grande volume de
vegetais terrestres, carreados para esses ambientes através da ação dos
agentes erosivos. Essa carga de material orgânico foi incorporada a essas
rochas.
Quanto maior a quantidade de matéria orgânica incorporada à rocha
sedimentar, maior será a sua potencialidade para a geração de
hidrocarboneto. Mas não basta haver acumulação de sedimentos. É
necessário que esses sedimentos estejam em um ambiente anóxico (sem
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oxigênio), caso contrário, boa parte do carbono e o hidrogênio presentes na
matéria

orgânica,

elementos

indispensáveis

para

formação

dos

hidrocarbonetos, seriam oxidados ao reagirem com esse elemento.
Segundo Milani et al. (2000):
De uma maneira geral, rochas sedimentares comuns apresentam
teores de Carbono Orgânico Total (COT, teor em peso) inferior a
1%. Para uma rocha ser considerada como geradora seus teores
devem ser superiores a este limite de 1% e, muito comumente,
situados na faixa de 2%-8%, não sendo incomuns valores de até
14%; mais raramente, até 24% (p. 352).

O aumento da carga sobre o depósito sedimentar, provocado pelas
sucessivas camadas deposicionais, promoverá o aumento da pressão e da
temperatura sobre os sedimentos que, estando em uma camada livre de
oxigênio, irão iniciar a transformação da matéria orgânica impregnada nas
rochas em querogênio.
(...) Na faixa de temperaturas mais baixas, até 65º C, predomina
atividade bacteriana que provoca a reorganização celular
transforma a matéria orgânica em querogênio. O produto gerado
o metano bioquímico ou biogênio. (...) Este processo
denominado de “diagênese” (THOMAS, 2004, p. 15).

a
e
é
é

A característica da matéria orgânica incorporada nas rochas
sedimentares interfere diretamente no processo de formação do querogênio.
O tipo de petróleo gerado depende fundamentalmente do tipo de
matéria orgânica preservada na rocha geradora. Matérias
orgânicas derivadas de vegetais superiores tendem a gerar gás,
enquanto o material derivado de zooplâncton e fitoplâncton,
marinho ou lacustre tende a gerar óleo. O estágio de maturação
térmica de uma rocha geradora, ou seja, a temperatura na qual ela
está gerando petróleo, também influenciará no tipo de petróleo
gerado (MILANI,et al. 2000, pp. 352-353).

O estágio de maturação térmica citado por Milani et al (2000) é
detalhado por Thomas (2004):
- o incremento de temperatura, até 165°C, é determinante da
quebra das moléculas de querogênio e resulta na geração de
hidrocarbonetos líquidos e gás – Catagênese;
- a continuação do processo, avançando até 210° C, propicia a
quebra das moléculas de hidrocarbonetos líquidos e a sua
transformação em gás leve – Metagênese;
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- ultrapassando esta fase, a continuação do incremento de
temperatura leva à degradação do hidrocarboneto gerado,
deixando como remanescente o grafite, gás carbônico e alguns
resíduos de gás metano – Metamorfismo (pp. 15-16).

A rocha geradora, ao ser submetida às condições apresentadas,
acumulará em seus poros hidrocarbonetos. O aumento de fluidos no interior
da rocha geradora leva à sua saturação, provocando o aumento da sua
pressão interna. Esse aumento da pressão provoca o fraturamento da rocha,
permitindo a liberação do hidrocarboneto presente em sua estrutura.
Outra explicação para o início do processo de migração seria a ação
da água sobre as rochas geradoras. Ao ser absorvida pela rocha, a água
ocuparia o lugar do hidrocarboneto, permitindo desta forma, a sua expulsão
e migração para áreas com menor pressão.
Para que a migração ocorra é necessária a existência de falhas,
fraturas ou a presença de rochas permeáveis (rochas carreadoras) que
permitam que óleo chegue a uma rocha reservatório, que ao contrário da
rocha geradora, é dotada de porosidade e permeabilidade capazes de
acumular em sua estrutura grande volume de hidrocarbonetos.
2.2 - As rochas reservatório, as rochas selantes e a trapa.
As rochas-reservatório são rochas cuja trama sedimentar é porosa
(possui espaços vazios em seu interior) e permeável (quando os espaços
existentes no interior da rocha estão interconectados, permitindo a
movimentação dos fluidos). Essas rochas são capazes de armazenar em
sua estrutura grande volume de fluidos. A seguir vemos alguns ambientes
favoráveis à formação das rochas reservatório.
As rochas-reservatório mais comuns são areias antigas,
depositadas em dunas, rios, praias, deltas, planícies litorâneas
sujeitas à influência de ondas/marés/tempestades, e em mares e
lagos profundos através de correntes de turbidez. Depois dos
arenitos, os reservatórios mais comuns são rochas calcárias
porosas depositadas em praias e planícies carbonáticas,
desenvolvidas em latitudes tropicais e livres de detritos
siliciclásticos, calcários de recifes de organismos diversos, e,
finalmente, calcários diversos afetados por dissolução por águas
meteóricas. Os valores de porosidade mais comuns das rochas________________________________________________________________________________
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reservatório variam de 5% - 35%, concentrando-se na faixa de
15% - 30% (MILANI et al., 2000, pp. 353-354).

Mas, por serem porosas e permeáveis, para que o fluido se acumule e
circule em seu interior, é necessário que haja uma rocha com baixa
permeabilidade em contato com a rocha reservatório que impeça a
continuidade da migração dos fluidos até zonas com menor pressão. Essas
rochas são chamadas de selantes.
A rocha selante funciona como uma barreira ao processo de migração
do petróleo em direção à superfície. Suas principais características são a
baixa permeabilidade e elevada plasticidade. A plasticidade dá a essas
rochas a capacidade de sofrer deformações sem que ocorra aumento de sua
permeabilidade. Dois tipos de rocha são tipicamente considerados selantes
por natureza: os evaporitos (sal) e os folhelhos. A competência da rocha
selante também está associada à sua extensão sobre a rocha reservatório e
a sua espessura. Quanto mais extensas e espessas forem essas rochas,
maior será sua capacidade selante.
As trapas ou armadilhas podem ser classificadas como: “estruturais,
estrátigráficas mistas ou combinadas” (THOMAS, 2004, p. 19). Segundo
este mesmo autor:
O desenvolvimento de condições para o aprisionamento do
petróleo pode ser ditado pela geração de esforços físicos que vão
determinar a formação de elementos arquitetônicos que se
transformam em abrigo para a contenção de fluídos. A formação
de uma armadilha pode prescindir da atuação de esforços físicos
diretos. É o caso das acumulações resultantes das diferenças
entre os sedimentos, ou da atuação de causa hidrodinâmicas
(idem, 2004).

A definição apresentada por Thomas (2004) é complementada pela
descrição apresentada por Milani et al. (2000):
As configurações geométricas das estruturas das rochas
sedimentares que permitem a focalização dos fluidos migrantes
nos arredores para locais elevados, que não permitam o escape
futuro destes fluidos, obrigando-os a lá se acumularem, são
denominadas de trapas ou armadilhas. Elas podem ser simples
como o flanco de homoclinais ou domos salinos ou, mais
comumente, como o ápice de dobras anticlinais/arcos/domos
________________________________________________________________________________
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salinos, ou até situações complexas como superposição de dobras
e falhas de natureza diversa (p. 353).

Os dobramentos e falhamentos presentes na estrutura das rochas são
uma resposta aos enormes esforços a que elas são submetidas no interior
da crosta terrestre. As dobras anticlinais funcionam como armadilha
potencial à acumulação do petróleo, assim como as falhas, que permitem
que uma rocha reservatório seja posta em contato com uma rocha selante. A
seguir veremos a representação de algumas das estruturas apresentadas
nas citações anteriores (figuras 1, 2 e 33).

Figura 1: Dobra anticlinal situada em Navarrra, na região dos Pirineus (Espanha).

3
Figura
1:
Autor:
Jorge
Garrido,?.
Disponível
em
<http://www.geologia.ufpr.br/graduacao2/estrutural/Aula8DOBRAS.pdf>. Acesso em 07 de junho de
2016.
Figura 2: Disponível em: <http://yacimientosdehidrocarburos.blogspot.com.br/>. Acesso em 07dejunho
de 2016.
Figura 3: Disponível em (THOMAS, 2004, p. 20).
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Figura 2: Domo salino funcionando como trapa.

Figura 3: Trapas estruturais.

Historicamente a produção de petróleo ocorreu a partir da explotação
do óleo existente nas rochas-reservatório, mas a necessidade de encontrar
novas reservas para suprirem as demandas de consumo fez com que novas
pesquisas fossem desenvolvidas com foco na extração do petróleo existente
em rochas pouco permeáveis, mas que contivesse em seus poros um
volume significativo de hidrocarbonetos.
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3 - A PRODUÇÃO NÃO-CONVENCIONAL
A revolução dos não convencionais tem início nos E.U.A. por volta do
ano 2000, quando inicia a produção de gás natural extraído do xisto – Shale
gas. O xisto é uma rocha sedimentar compacta com baixa permeabilidade.
A aplicação da técnica do fraturamento hidráulico apresentou bons
resultados no Barnett Shale, situado na porção centro-norte do estado do
Texas. O desenvolvimento da produção na área foi iniciado pela empresa
Mitchell Energy and Development Corporation 4.
Com o êxito da Mitchell Corporation, outras operadoras foram atraídas
para área da formação Barnett Shale e iniciaram a perfuração de novos
poços. Segundo dados da Agência Internacional de Energia (EIA), a
produção em Barnett Shale no ano de 2005 se aproximou da marca de meio
trilhão de pés cúbicos (Tcf) de gás natural por ano. Com o sucesso da
produção na formação de Barnett Shale, e com resultados favoráveis obtidos
na formação na Fayetteville, situada ao norte do estado do Arkansas, em
ambiente geológico semelhante ao encontrado em Barnett Shale, os
operadores voltaram a sua atenção para outras bacias sedimentares do país
com formações litológicas semelhantes e passaram a investir nas áreas de
Haynesville, situada ao leste do Texas e ao norte do estado da Louisiana;
em Woodford no estado de Oklahoma; em Eagle Ford, situada na porção Sul
do estado do Texas; e nos depósitos existentes nas formações Marcellus e
Utica, ambas situadas ao norte dos Apalaches, na costa leste do país. O
mapa a seguir, elaborado pela EIA (Energy Information Administration) em
janeiro de 2015, mostra a distribuição espacial dessas bacias no território
dos E.U.A. (figura 4).

4 Para maiores informações sobre o tema, consulte o texto “Shale in the United States”. Disponível
<http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm>. Acesso em 09 de junho
de 2016.
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5

Figura 4: Distribuição das bacias com reservas não convencionais nos E.U.A. .

A produção a partir do xisto não se limitou a produção de Shale gas.
Muitas dessas formações, além de conterem gás natural impregnado na
rocha, apresentavam volumes significativos de petróleo (Tight oil), isso fez
com que a produção total de petróleo dos E.U.A. inicia-se um de
crescimento acelerado (gráfico 2), fazendo com que o volume de petróleo
explotado através de reservatórios não-convencionais ultrapassasse a
produção obtida através dos métodos convencionais em 2015 6.

5 Fonte: (EIA, 2015) - Disponível em: <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=20852> .
Acesso em 07de junho de 2016.
6 Fonte: (EIA, 2015) - Disponível em: <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=25372>.
Acesso em 07de junho de 2016.
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Figura 5: Gráfico da relação entre a produção em reservatórios não convencionais (fraturamento
hidráulico) e campos convencionais.

Mas não podemos atribuir o sucesso dos não-convencionais nos
E.U.A. apenas aos volumes de Shale gas obtidos a partir da explotação
dessas reservas. Houve uma colaboração efetiva no volume de produção do
país, com o avanço na produção do Tight natural gas e do Tight oil.
A primeira regulamentação para produção de Tight natural gas, no
território dos Estados Unidos, foi estabelecida pela Natural Policy Act (1978),
nesse regulamento foi estabelecido que o Tight natural gas fosse
enquadrado em uma categoria especial, onde o preço da produção na
cabeça do poço não teria o preço regulamentado como as demais áreas de
produção de gás. (EIA, 2016)
Essa medida visava estimular os operadores do setor a investirem
capital na exploração de um recurso com elevados custos de produção, e
que naquele momento histórico acreditava-se que estaria cada vez mais
escasso.
Com o incentivo dado pela mudança da legislação, a partir do ano de
1980, iniciou-se a produção de Tight natural gas e Tight oil através de
formações areníticas de baixa permeabilidade e de formações carbonáticas
e de xisto.
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Por definição o Tight oil é o óleo produzido a partir de arenitos de
baixa permeabilidade, carbonatos e formações de xisto (idem, 2016) 7.
A EIA convencionou utilizar o termo Tight oil para definir todo o
recurso, reserva ou produção, associados a formações cujas rochas tenham
baixa permeabilidade e que contenha em sua estrutura o petróleo, inclusive
aquelas associadas ao xisto.
O método de fraturamento hidráulico associado à perfuração de poços
horizontais em formações como as descritas anteriormente, fizeram com que
o número de poços hidraulicamente fraturados nos E.U.A. ultrapassasse a
marca de 23.000 poços no ano de 2000, quando produziram 102.000 bbl/d 8,
o que na ocasião representava menos de 2% da produção total do país;
chegando a marca dos 300.000 poços (2015), fazendo com que a produção
total de reservatórios não convencionais no país atingisse um patamar acima
dos 4,3 MMbbl/d9 o que representou 51% da produção do país naquele ano
(gráfico 2).
O crescimento da produção no mercado doméstico reduziu a
necessidade de aquisição dessas matérias–primas em mercados externos.
Essa mudança ocorre em um momento em que a produção mundial de
petróleo passava por um aumento da oferta, em função do aumento da
produção em diversos países, entre eles o Brasil.
O excedente de oferta coincide com uma desaceleração da economia
dos países europeus, e uma depreciação das moedas ao redor do mundo
em relação ao dólar americano. Paralelamente, a China, que ao longo das
últimas décadas auxiliou na manutenção do crescimento da economia

7 Os dados citados neste trecho do trabalho podem ser vistos de forma mais detalhada no site da
Agência
Internacional
de
Energia.
Acessando
o
link:
<http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm>. Acesso em 08 de junho
de 2016.
8 Bbl/d – Barris de petróleo dia - (1m3 ≈ 6,29 bbl) – ANP, 2016. Disponível em
<http://www.anp.gov.br/?pg=80941&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&1465493697559>. Acesso em
09/06/2016.
9 MMbbl/d – milhões de barris dia. (Idem, 2016)
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mundial, com taxa de crescimento médio em torno de 9% ao ano10, teve em
2015 um crescimento de 6,9%11.
Outro fator decisivo na mudança do quadro vivido até 2014 foi a
redução dos custos de transporte entre os fornecedores de matéria-prima e
os seus consumidores nos E.U.A. Por possuírem uma intricada rede de
dutos de transporte cobrindo o seu território (figura 6)12 o aumento na
produção interna e a redução na dependência do petróleo importado
garantiram o suprimento para atendimento das demandas internas e
reduziram os custos logísticos com o afretamento de embarcações. A partir
daquele momento a matéria-prima (petróleo e gás) passou a chegar ao seu
destino de forma rápida, segura e com menores riscos de suspensão de
fornecimento.
O cenário descrito provoca um processo de retração da demanda no
mercado internacional por parte dos E.U.A., criando um excedente relativo
de oferta e gerando uma pressão negativa sobre o preço da commoditie.

10
Maiores
informações
podem
ser
obtidas
em
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/12/arora.htm>. Acesso em 09/06/2016
11Maiores informações podem ser obtidas em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ch.html>. Acesso em 05 de setembro de 2016.
12
Informação
disponível
em:
<http://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/ngpipeline/index.html> Acesso em
05 setembro de 2016.
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Figura 6: Rede de gasoduto de transporte nos E.U.A.

Uma das formas de deter a queda dos preços do petróleo seria a
intervenção da Arábia Saudita, utilizando a posição conquistada na década
de 70, agir como swing producer, e juntamente com os países membros da
OPEP, provocar uma redução da cota ofertada pela organização no
mercado internacional de petróleo. Mas esse movimento não ocorreu em
2014.
4 - A ORGANIZAÇÃO DOS PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO
(OPEP)
O que ocorreu em 2014 foi um novo momento de uma crise que
possui as suas raízes na década de 70 do século XX, quando em 1973, o
mundo passa pelo primeiro grande choque do petróleo, e desponta no
cenário internacional a OPEP.
A OPEP é uma organização intergovernamental criada na conferência
de Bagdá no mês de setembro de 1960. Os países fundadores da
Organização (figura 7) foram o Irã, Iraque, Kuwait a Arábia Saudita e
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Venezuela, posteriormente, nove países produtores foram incorporados à
Organização: Catar (1961); Indonésia (1962), país que ficou suspenso da
organização entre o mês de janeiro de 2009 e o mês de dezembro de 2015,
mantendo-se filiada até o mês de novembro de 2016, quando suspendeu a
sua participação na organização; Líbia (1962); Emirados Árabes Unidos
(1967); Argélia (1969); Nigéria (1971); Equador (1963), que ficou suspenso
entre dezembro de 1992 e outubro de 2007; Angola (2007) e o Gabão (19751994), retornando à organização em primeiro de julho de 2016 (OPEC,
2016).

Figura 7: Países membros da OPEP. Elaborado pelo autor a partir dos dados (OPEC, 2016).
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A sede da Organização ficou instalada durante os cinco primeiros
anos na cidade de Genebra na Suíça, sendo transferida em setembro de
1965 para a cidade Viena, na Áustria, onde permanece até hoje. Atualmente
é composta por 13 países, que juntos detinham, segundo a ANP (2015)13,
reservas provadas de petróleo totais em 2014 de aproximadamente 1,2
trilhões de barris de petróleo, no mesmo ano as reservas dos países
produtores não OPEP somavam 483,6 bilhões, o que representava 39,5%
das reservas totais (figura 8).

Figura 8: Maiores reservas de petróleo (provadas). Elaborado pelo autor a partir de dados (ANP, 2015).

13 Informações sobre o volume das reservas provadas dos países que integram a OPEP, foram
obtidas no “Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -2015 na “Tabela
1.1 – Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos econômicos –
2005-2014”. Dado disponível em <http://www.anp.gov.br/?pg=76798>. Sendo assim, ainda considera
a produção da Indonésia integralizada no volume produzido pelos países da OPEP, que em 2104
tinha 14 países. Acesso em 09 de junho de 2016.
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Quando avaliamos as reservas provadas de gás natural (2014) vemos
que os países que integravam a OPEP detinham reservas na ordem de
94,87 trilhões de metros cúbicos, o que representa 50,7% das reservas
mundiais, enquanto os países produtores não-OPEP detinham o volume de
92,21 trilhões de metros cúbicos (49,3%).
Na figura 9 podemos observar a distribuição espacial das reservas de
gás natural entre os países.

Figura 9: Maiores reservas de gás natural (provadas). Elaborado pelo autor a partir de dados (ANP, 2015).

A esperança de que o preço do petróleo pudesse manter-se em
patamares mais elevados, próximos aos 100 dólares, seria uma redução da
oferta por parte dos membros da OPEP. Essa expectativa sofreu o seu
primeiro revés com a divulgação das decisões tomadas no 165 ª Conferência
dos Países Membros, realizado pela OPEP na primeira quinzena do mês de
junho de 2014, na cidade de Viena.
A Organização, apesar de considerar a retração do crescimento
econômico mundial, optou por manter a sua cota de produção diária de
petróleo em 30 MMbbl/d, essa decisão fez com que o preço do petróleo
________________________________________________________________________________
DRM-RJ | Centro de Informações da Produção de Petróleo e Gás Natural — CIPEG

P á g i n a | 27

iniciasse um movimento de queda nos meses seguintes. Mas ainda existia a
possibilidade da Organização rever o seu posicionamento no mês de
novembro de 2014, quando realizaria a 166ª Conferência. Mais uma vez a
decisão foi de manter as cotas 30 MMbbl/d.
Somando-se a esse cenário, a Arábia Saudita aumenta a sua oferta
no mercado mundial em 600.000 bbl/d no mês de março de 2015, buscando
manter a sua posição no mercado internacional 14.
Essas decisões ocorrem em um momento em que o estoque de
petróleo

nos países da

OCDE

Desenvolvimento Econômico)

15

(Organização

para

Cooperação

e

estavam nos níveis mais elevados dos

último 5 anos, o que reduziria a demanda no mercado no curto prazo.
Com essa decisão o preço do petróleo entra em “queda livre”
atingindo o seu menor valor, após sair do patamar de 100 dólares, no dia
14/01/2015 quando foi cotado a US$ 41,5.
Mas essa tendência de queda manteve-se após 14 de janeiro, apesar
de apresentar algumas oscilações positivas nos meses seguintes, atingindo
cotação de US$ 64,96 em 05 de junho de 2015, dia em que ocorreu a 167ª
Conferência, realizada pela OPEP (gráfico 2).
Nesta conferência manteve-se a decisão tomada anteriormente, e o
preço do barril do petróleo assume uma trajetória decrescente, atingindo o
valor de US$ 22,48 no dia 20 de janeiro de 201616, pouco mais de um mês
após a decisão tomada pela organização durante a 168ª Conferência,

14 Para maiores informações sobre o tema consulte “Saudi Oil Policy Is Set In Stone”. Disponível em
<http://www.forbes.com/sites/stratfor/2016/05/24/saudi-oil-policy-is-set-instone/?ss=energy#75747a65193a apud Stratfor.com.>
15 “A OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) - Atua nos âmbitos
internacional e intergovernamental e reúne os países mais industrializados do mundo e alguns países
emergentes, como México, Chile, Coreia do Sul e Turquia. No âmbito da Organização, os
representantes efetuam o intercâmbio de informações e alinham políticas, com o objetivo de
potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais
países membros.
A OCDE, com sede em Paris, França, é um organismo composto por 34 membros. A Organização foi
fundada em 14 de dezembro de 1961, sucedendo a Organização para a Cooperação Econômica
Europeia, criada em 16 de abril de 1948”. Fonte: Ministério da Fazenda, 2016 Disponível em
<http://www.sain.fazenda.gov.br/assuntos/politicas-institucionais-economico-financeiras-e-cooperacaointernacional/ocde>. Acesso em 11 de julho de 2016.
16 Cabe sinalizar a relação entre queda do preço do barril de petróleo e o anúncio realizado pela
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), no dia 16 de janeiro de 2016, suspendendo as
sanções econômicas aplicadas ao Irã. Essa medida permitiu o aumento da exportação de petróleo
deste país, aumentando a oferta de petróleo no mercado intencional em um quadro de retração de
demanda.
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realizada em 04 de dezembro de 2015. Mais uma vez, apesar de não haver
unanimidade entre os países membros, foi mantida a cota de 30 MMbbl/d.
O valor do barril de petróleo negociado pela Organização no dia 20 de
janeiro de 2016 atingiu a menor cotação registrada na base de dados da
Organização, quando consideramos os dados disponíveis (a partir de 02 de
janeiro de 2003)17 (gráfico 2).

US$/bbl
120,00

Cotação do barril de petróleo (OPEP, 2016)
Jan/14 - Mai-16

41,5

168 th Meeting

40,00

64,96

167 th Meeting

60,00

166 th Meeting

80,00

165th Meeting

100,00

22,48

20,00
0,00

Preço do barril (US$/bbl)
Gráfico 2: Cotação diária do barril de petróleo negociado pela OPEP, entre os meses de janeiro
de 2014 e maio de 2016, com destaque para as reuniões semestrais da organização.

Com esta estratégia de destruição de preços, a Arábia Saudita
estaria assim a condenar à falência algumas empresas norteamericanas. Mas, pelo caminho, corre também o risco de fazer
vítimas, entre os seus supostos aliados. Em Novembro (2014),
depois de a maioria dos países da OPEP (liderados pela
Venezuela) terem defendido um corte na produção e de a decisão
(que tem de ser votada por unanimidade) ter esbarrado na
oposição da Arábia Saudita, Qatar, Kuwait e Emirados Árabes,
que preferem deixar os preços estabilizarem sozinhos, ficou
evidente a diferença de forças no seio da organização. E os
preços acentuaram a descida (BRITO, 2014).

A estratégia utilizada pela OPEP mostrou-se eficiente em um primeiro
momento. Segundo relatório elaborado pela empresa de advocacia Heynes

17 Os dados sobre a cotação do preço do petróleo (OPEC basket price) disponibilizada no site da
OPEP. Disponibiliza as cotações a partir do dia 02 de janeiro de 2003. Considerando o período
situado entre o mês de janeiro de 2003 e o dia 05 de maio de 2016. O valor de US$ 22,48 foi o menor
valor registrado. Dados disponíveis em <http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm>.
Acesso em 11 de julho de 2016.
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and Boone, LLP, divulgado no final do mês de junho de 2016, o número de
processos de recuperação judicial de operadoras de petróleo nos E.U.A.
vinha crescendo.
Entre o mês de janeiro de 2015 e o mês de junho de 2016 oitenta e
cinco empresas ligadas ao setor abriram processos de recuperação judicial.
Desse total, quarenta e duas companhias, trinta e quatro situadas no
território dos E.U.A. e oito situadas no Canadá, abriram esses processos
entre janeiro e dezembro de 2015. No ano de 2016 até a data de
fechamento do relatório do escritório da Heynes and Boone, LLP
(29/06/2016), esse número havia se ampliado para oitenta e cinco
empresas, um crescimento de 102,38% em relação ao ano anterior.
No mapa a seguir vemos a distribuição espacial dos processos de
recuperação judicial das empresas operadoras do setor de petróleo sediadas
nos Estados Unidos e no Canadá (figura 10).

Figura 10: Empresas em processo de recuperação judicial no Canadá e nos E.U.A. (2015-2016).
Elaborado pelo autor a partir de dados de (Heynes and Boone,LLP, 2016).
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Ao tomarem a decisão de não reduzirem a oferta de petróleo no
mercado internacional, os países da OPEP, mais especificamente a Arábia
Saudita, Catar, Kuwait e Emirados Árabes, criaram um cenário de preços
que puseram em risco a viabilidade econômica de produção de recursos não
convencionais, assim como aqueles de elevado nível de investimento (águas
profundas e ultra profundas, produção no ártico e areias betuminosas) cujos
custos de produção (break even) superam os valores de mercado a partir de
setembro de 2015 (figura 1118).

Figura 11: Custos de produção do barril de petróleo (break-even), relação 2014-2015. Elaborado pelo
autor a partir dos dados de (ALMEIDA, 2016 apud GRAAUW et.al., 2015).

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho buscamos apresentar de forma sucinta os
principais fatores que interferiram na queda do preço do barril do petróleo
no mercado internacional: a retração da demanda provocada pela
desaceleração da economia mundial, particularmente na China; o excesso
de oferta do insumo no mercado internacional devido ao aumento da
capacidade de produção em diversas regiões produtoras.

18 Os valores utilizados como referência para afirmativa feita no texto, foram obtidos na tabela
“Consolidação das participações governamentais e de terceiros” divulgada no site da ANP
<http://www.anp.gov.br/>.
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Neste cenário, a OPEP, vem utilizando a sua posição no setor para
tentar alinhar os preços em um patamar que dificulte, ou até mesmo
inviabilize a produção em regiões onde o break-even seja superior a 50
dólares por barril. Essa estratégia apresentou impactos limitados nas
regiões de produção de não convencionais nos E.U.A. e no Canadá, pois
muitas das empresas que entraram com o processo de recuperação judicial
nesses dois países, conseguiram renegociar suas dívidas e com isso
conseguiram sobreviver aos impactos da crise19. Mas o impacto gerado
pelos preços baixos se estendeu as demais regiões onde o custo de
produção supera os 50 dólares por barril.
Durante o 171ª Conferência da Organização, realizada em
novembro de 2016, ficou decidido que, os países membros promoveriam
uma redução na oferta de petróleo de 1,2 milhão de barris por dia até
atingir o patamar de 32,5 milhões de barris dia, uma redução de cerca de
3,39% em relação ao volume de produção da OPEP em outubro de 2016.
Paralelamente, a Rússia, país que não faz parte da Organização, aceitou
promover um corte de 300 mil barris em sua produção diária. Essas
medidas provocaram uma reação imediata do mercado, elevando o valor
do barril de petróleo para US$ 48,29 um dia após o anúncio da decisão.
Esse valor representou uma elevação de 12,33% em relação à cotação do
dia anterior à realização da Conferência (29 de novembro de 2016)20.
O cenário vivido pelo mercado no período analisado nos remete ao
florescimento da indústria do petróleo no E.U.A. e a estratégia utilizada por
Jonh D. Rockfeler no século XIX para expandir o seu império. A queda dos
preços penaliza as empresas com menor disponibilidade de capitais,
gerando abertura de processos de recuperação judicial e falências, o que
permite

às grandes operadoras

iniciarem

processos de fusões

e

incorporações em um cenário de negociação mais favorável. Além disso,

19 Sobre os impactos limitados dos processos de recuperação judicial abertos por empresas dos
E.U.A. e Canadá, consulte “Nos E.U.A., petrolíferas ‘zumbis’ impedem recuperação”. Disponível em <
http://br.wsj.com/articles/SB11330505085191523283404582394833782414946>.
Acesso
em
23/01/2017.
20
Fonte.
Correio
Brasiliense
(30
de
novembro
de
2016).
Disponível
em
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/11/30/internas_economia,559447/op
ep-alcanca-acordo-para-reduzir-producao-de-petroleo.shtm> Acesso em 24/01/2016.
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impõe a todos os operadores a tarefa de reduzirem os seus custos, tanto de
exploração (CAPEX) quanto de operação e produção (OPEX), adotando
novos processos que viabilizem o prosseguimento de suas atividades em um
cenário de preços baixos21.
O impacto desta crise levou a Arábia Saudita a rever as suas
estratégias econômicas para o futuro. Apesar de suas expressivas reservas
de petróleo, o país iniciou um processo de reestruturação econômica
buscando tornar-se um país menos dependente das receitas petrolíferas22.
O governo chinês, através da China Petroleum & Chemical Corp.
(Sinopec) está desenvolvendo um programa voltado para a produção de gás
natural a partir de reservatórios não convencionais. O resultado desse
programa pode impactar ainda mais a oferta de gás natural nos próximos
anos23.
Aos beneficiários dos royalties e das participações especiais no Brasil
impõe-se a realidade de gerir suas economias sem que haja um aporte
substancial dessas compensações, o que vinha ocorrendo nos últimos anos.
Em função do exposto, tornasse necessário o acompanhamento
dessas variáveis, para que possamos promover os ajustes necessários aos
novos desafios impostos ao setor.

21 Para obter maiores informações sobre o tema consulte: “Custos e Competitividade do E&P no
Brasil”.
Disponível
em
<
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/07/TDcustosecompetitividade.pdf >. Nas páginas 25 e 26 da referência são apresentados gráficos com os
custos com os preços de viabilidade do barril de petróleo para o desenvolvimento de projetos de E&P
no Brasil, tomando como base o ano de 2014. A modelagem dos dados foi realizada pelo Grupo de
Economia da Energia (UFRJ) em parceria com Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP)
22 Leia sobre o tema na matéria “A estratégia da Arábia Saudita para tentar acabar com dependência
de petróleo”. Disponível em < http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/05/a-estrategia-da-arabiasaudita-para-tentar-acabar-com-dependencia-de-petroleo.html > acesso em 23/01/2017.
23 Para maiores informações sobre o tema consulte “Estatais da China querem reproduzir boom
americano
do
gás
de
xisto”.
<Disponível
em:
http://br.wsj.com/articles/SB10567924150949054683404582239491905688140> Acesso em 23 de
janeiro de 2017.
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