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Let our position be absolutely clear: An attempt by any 
outside force to gain control of the Persian Gulf region 
will be regarded as an assault on the vital interests of 
the United States of America, and such an assault will 
be repelled by any means necessary, including 

military force. 
(CARTER, 1980) 

 



 
 

RESUMO 

 

Tratar de segurança energética envolve diversas variáveis, uma vez que o 

mercado internacional de petróleo é densamente interligado e o mercado de gás 

natural caminha nessa direção. Considerando que uma ruptura significativa nos 

países exportadores de energia é capaz de repercutir em todo o globo resultando 

em crises econômicas profundas como as vistas ao longo da história, se faz 

necessário reduzir ao máximo as vulnerabilidades que a dependência energética 

acarreta. É sob essa lógica que os Estados Unidos sustentam suas operações 

diplomáticas e militares no Golfo Pérsico – estratégica região de expressivas 

reservas de hidrocarbonetos – mesmo quando suas importações advindas do 

Oriente Médio se reduzem mais e mais. A Revolução energética dos Estados 

Unidos, que consiste na exploração de recursos energéticos antes economicamente 

inviáveis, diminui a dependência externa da nação, mas é incapaz de insular o país 

dos efeitos das rupturas ora mencionadas. Por isso, assumindo seu papel de 

garantidor da saúde do sistema internacional e visando a manutenção do status quo, 

os Estados Unidos manterão a prioridade do Oriente Médio em sua agenda política 

através da utilização de seu soft e hard powers. 

Palavras-chave: Revolução Energética. Segurança Energética. Intervencionismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A energia constitui um recurso estratégico para as nações. Dela depende o 

bom funcionamento da indústria e da economia, além de permitir a agilidade das 

comunicações, a mobilidade através do território, a melhor qualidade de vida e, em 

última instância, o desenvolvimento da nação (GOLDEMBERG, 1998). 

O constante dinamismo da esfera energética mundial requer contínua 

reavaliação das estratégias nacionais de política externa, visando adequá-las às 

novas realidades do mercado; isso por que o acesso à energia garante a 

sobrevivência dos Estados. 

E o centro de gravidade tanto do consumo quanto da produção energética 

mundial está mudando novamente. Os Estados Unidos da América (EUA) estão 

vivendo uma revolução energética cuja proporção será capaz de colocá-lo como 

maior produtor mundial de petróleo já em 2015, desbancando a poderosa Arábia 

Saudita (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). No Brasil, as descobertas do 

pré-sal criam a perspectiva de que o país se insira de forma mais assertiva no hall 

das nações exportadoras de petróleo. Esse ressurgimento da produção na bacia do 

Atlântico tem gerado oportunidades de trocas intrarregionais, diminuindo sua 

dependência externa em relação às demais nações do globo. Esse ressurgimento 

da bacia do Atlântico enquanto região produtora tende a conferir-lhe um papel cada 

vez mais importante no cenário energético internacional. 

Ao mesmo tempo, a demanda por energia de países do sudeste asiático 

como Índia e China cresce a largos passos, tornando-os significativos consumidores. 

Já em 2010 a China assumiu a posição de maior consumidor mundial de energia, 

com previsão de demandar a maior quantidade de petróleo do mundo na década de 

2030, incentivado pelo setor de transportes. Também a Índia apresentará expressivo 

crescimento a partir de 2025, impulsionando a demanda energética mundial 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). 

De todo modo, o Oriente Médio permanece no centro do mapa da produção 

mundial de hidrocarbonetos a longo prazo, com suas gigantescas reservas 

convencionais. Apesar de uma redução de market share prevista para a próxima 

década, em 2035 os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) retomam participação no mercado, atingindo os 46% (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2013). 
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Devido à centralidade do Oriente Médio no mercado energético internacional, 

por mais que as importações americanas da região não sejam tão significativas 

como a algumas décadas atrás1, os Estados Unidos tendem a se manter engajados 

na região e comprometidos com a segurança energética mundial. Isso porque, em 

última análise, o Oriente Médio abastece estratégicos aliados americanos na Europa 

e na Ásia e uma crise de abastecimento nesses países repercutiria em todo o 

sistema internacional, colocando em xeque a ordem econômica liberal estabelecida 

em Bretton Woods2 e a pax americana3. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Uma vez que a energia é um tema de fundamental importância para as 

nações, e capaz de fomentar cooperação e conflito, seu estudo também adquire 

relevância para as Relações Internacionais (CLINTON, 2012). 

Visto que países exportadores e importadores de energia formulam suas 

políticas externas de forma a contemplar esse aspecto, quaisquer mudanças nessas 

condições impactam também suas relações com as demais nações do globo. 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). 

Exemplo disso é a revolução energética por que passam os Estados Unidos. 

O aumento significativo da produção de petróleo e gás natural está revertendo a 

condição americana: a possibilidade de exportar hidrocarbonetos, impensável há 

apenas 6 anos atrás devido ao significativo volume importado, está sendo hoje 

debatida no Congresso americano (CLAYTON, 2013). 

Cada vez menos dependente dos recursos advindos do Oriente Médio, os 

Estados Unidos podem reduzir suas forças militares da região e redirecionar seus 

esforços para outras partes críticas do globo. Em 2011 o presidente Barack Obama 

divulgou sua nova política externa para a Ásia: o Rebalancing Towards Asia. 

Segundo Thomas Donilon (2013), Conselheiro de Segurança Nacional da 

                                                           
1
 Segundo o Energy Information Administration, os Estados Unidos importaram 6,2 milhões de barris 

por dia (mb/d) em 1977 contra 3,7 mb/d no ano de 2013. 
2
 Uma reunião entre a coalizão das nações Aliadas, de 1º a 22 de julho de 1944, na cidade de Bretton 

Woods, nos EUA, definiu as regras das relações econômicas e financeiras a serem seguidas pelas 
nações no mercado internacional.  
3
 Expressão latina que significa “Paz Americana”.  Faz menção à estabilidade gozada no hemisfério 

Ocidental devido à preponderância do poderio americano desde meados do século XX. 
Posteriormente a expressão passou a traduzir também o caráter hegemônico dos Estados unidos em 
relação ao sistema internacional. 
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administração Obama, foi o próprio presidente quem concluiu que as ações fora de 

seu território deveriam ser reavaliadas, uma vez que se concentravam 

excessivamente em determinadas regiões em detrimento de outras. 

Entretanto, Donilon deixa claro que o redirecionamento dos esforços 

americanos não se dará às custas das forças lotadas no Oriente Médio. É 

importante esclarecer que o Rebalancing Towards Asia prioriza a Ásia no que 

concerne à política externa americana, conferindo-lhe a mesma criticidade do 

Oriente Médio. (MANYIN, 2012). 

Portanto, estudar e compreender de que maneira a revolução energética dos 

Estados Unidos vem influenciando sua política externa é de suma importância para 

as Relações Internacionais. E se torna ainda mais crítico quando consideramos que 

os Estados Unidos ainda são a potência com maior capacidade de projeção e 

relevância do globo, embora vivamos num sistema cada vez mais multipolar. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é identificar sinais – seja através da política externa 

americana formulada para o Oriente Médio ao longo dos anos; do interesse nacional 

de manter sob sua influência as reservas estratégicas da região visando a 

manutenção do status quo; do papel de garantir a segurança energética mundial 

enquanto potência predominante do sistema internacional; ou através do discurso de 

autoridades quanto ao futuro da relação EUA – Oriente Médio – de que os Estados 

Unidos permanecerão comprometidos com a segurança da região e do fluxo de 

hidrocarbonetos, utilizando, para tal, seu soft e hard powers4. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A hipótese deste trabalho é que apesar da revolução energética dos Estados 

Unidos, o país não negligenciará o Oriente Médio em sua política externa, visto que 

seu objetivo é garantir a segurança energética mundial. 

  

                                                           
4
 Termos cunhados por Joseph Nye em 1990 no livro Bound to Lead: The Changing Nature of 

American Power. Soft Power se refere à capacidade da nação de atrair e manipular ao invés de 
coagir, usar a força ou subornar. Hard Power se refere a ferramentas militares e econômicas para 
impor as vontades às demais nações. 
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1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

Para a concepção deste trabalho foram considerados dados qualitativos 

contidos em relatórios governamentais, estudos de universidades renomadas e 

Think Tanks de alcance internacional. Também foram considerados discursos de 

autoridades e reportagens jornalísticas que citam especialistas em energia, em 

política externa americana, Oriente Médio, China e Índia. 

Já os dados quantitativos foram majoritariamente retirados do World Energy 

Outlook (WEO), um estudo anual da Agência Internacional de Energia (AIE) que 

retrata o cenário energético atual e projeta três diferentes cenários até o ano de 

2035. Vale destacar que neste trabalho foram utilizados os dados referentes ao 

cenário principal do relatório, o New Policies Scenario5. 

Enquanto as projeções são quase que integralmente extraídas desse estudo, 

o histórico de dados é retirado, em grande parte, do Statistical Review of World 

Energy Workbook, relatório anual emitido pela British Petroleum (BP). Também 

foram consideradas informações da Energy Information Administration – instituição 

americana independente – e informações contidas em outros relatórios e 

reportagens cujas fontes se provaram confiáveis. 

A pesquisa desenvolvida através da exposição do histórico da política externa 

americana para o Oriente Médio, somado a dados quantitativos e discursos de 

autoridades buscam comprovar a validade da hipótese descrita neste trabalho. 

 

1.5 ESCOLHA TEÓRICA 

 

A teoria de Relações Internacionais que se aplica à situação analisada neste 

trabalho é o Realismo. 

Entre os preceitos comuns a cada uma das suas vertentes está a visão 

pessimista da natureza humana que, na busca do auto interesse, tende a manter 

relações competitivas com os demais. Esse comportamento transcende o nível de 

análise do indivíduo, estando presente também na relação entre Estados 

(JACKSON; SORENSEN, 2007).  

                                                           
5
 O New Policies Scenario considera a aplicação de políticas públicas voltadas para o setor 

energético recentemente implementadas e aquelas já anunciadas porém não implementadas que 
estão sendo encaminhadas pelas autoridades nacionais (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 
2013) 
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A busca pelo poder e o desejo de subjugar os demais – e não ser subjugado 

– também é comum a homens e países. Em sua obra de 1965 intitulada “Scientific 

Man versus Power Politics”, Hans Morgenthau, considerado pai da teoria Realista, 

fortemente influenciado pela concepção hobbesiana, defende que “a política é uma 

luta pelo poder sobre os homens e quaisquer que sejam seus objetivos finais, o 

poder é seu objetivo imediato e as formas de adquiri-lo, mantê-lo e demonstrá-lo 

determinam a técnica da ação política”. 

Visto que cada ente do sistema internacional é auto interessado e busca 

subjugar os demais através do poder, as relações entre os países tendem a ser 

conflituosas se resolvendo, em última análise, através da guerra. Portanto, valores 

como a sobrevivência nacional e segurança estatal estão no topo da agenda política 

das nações. Dessa forma, o principal objetivo da política externa é projetar e 

defender os interesses estatais na política de poder mundial. 

Para a teoria Realista, o Estado é o ator de maior relevância no sistema 

internacional – de fato a teoria confere pouca ou nenhuma importância aos demais 

atores – e consiste na organização política de um grupo de indivíduos que se 

identificam, seja no aspecto cultural, histórico ou linguístico (JACKSON; 

SORENSEN, 2007). O papel do Estado é garantir as condições de segurança e o 

desenvolvimento do bem estar de sua população através de medidas que 

assegurem o interesse nacional. Em discurso à Academia da Força Aérea em 4 de 

junho de 1969, Richard Nixon declarou, referindo-se a política externa americana: 

“Os nossos interesses devem moldar nossos compromissos [com o mundo], e não o 

contrário”. 

No que se refere à importância da energia para a vida nacional, Hans 

Morgenthau (2005) classifica o acesso à matéria prima como componente estável do 

poder das nações, juntamente com o aspecto geográfico e a autonomia na produção 

alimentar. Esses complementam os componentes variáveis, que são as capacidades 

industrial e militar e o tamanho da população, na composição do poder nacional. 

A importância dos recursos energéticos se dá, principalmente, por seu poder 

de fomentar dois dos componentes variáveis, que são a capacidade industrial e a 

militar. E essa importância cresce à medida que o aparato de guerra evolui através 

da tecnologia, se tornando intensivo e dependente da energia para seu 

funcionamento (MORGENTHAU, 2005). 
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Robert Gilpin alega que quando uma sociedade atinge o teto de riqueza e 

poder que podem ser adquiridos através dos recursos internos, ela tende a se 

projetar sobre o sistema, de forma a se apoderar dos recursos alheios, permitindo a 

continuação de seu desenvolvimento. Essa ideia é claramente evidenciada no 

seguinte trecho de sua obra War & Change in World Politics, de 1983: 

O surgimento de obstáculos ao crescimento econômico no interior de uma 
sociedade e a existência de oportunidades externas para se contrapor à lei 
dos retornos decrescentes oferecem poderosos incentivos aos Estados para 
expandir seu controle territorial, político ou econômico sobre o sistema 
internacional. (...). O padrão histórico dominante tem sido o uso da força por 
uma sociedade para se apoderar de recursos escassos e cada vez mais 
dispendiosos, sejam eles o trabalho escravo, a terra fértil ou o petróleo 
(tradução nossa). 

Robert Krasner (1978), que discute a reação americana ao movimento de 

nacionalização de recursos naturais em diversos países, demonstra de forma 

empírica, a prevalência do interesse nacional americano por meio de diferentes 

posturas.  

O objetivo americano – quer através da utilização da força militar ou da 

acomodação frente à nacionalização – sempre visou a segurança nacional e a 

segurança energética dos Estados Unidos, bem como de seus aliados. 

Ao longo deste trabalho serão ressaltados aspectos da busca pelo poder e 

outros pilares da teoria Realista, quando pertinente.  

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO TRATADO 

 

Enquanto o primeiro capítulo introduz o tema e esclarece os objetivos e a 

metodologia utilizada neste trabalho, o segundo aborda a temática da revolução 

energética dos Estados Unidos, apresentando o contexto anterior ao aumento da 

produção de petróleo e gás natural oriundos de reservas não convencionais. 

Esse capítulo trata ainda do que é a revolução energética, bem como expõe 

seus benefícios econômicos, o dilema ambiental e as problemáticas do refino e 

exportação que enfrentam os EUA. 

O terceiro capítulo apresenta o envolvimento americano no Oriente Médio sob 

uma perspectiva histórica, abrangendo desde o seu primeiro contato com a região 

através do Red Line Agreement de 1928 até a invasão do Iraque ordenada por 

George W. Bush em 2003. Ainda constam a atual política externa estadunidense 

para o Oriente Médio, os atuais empreendimentos de petroleiras americanas na 
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região e a perspectiva de reservas e produção de petróleo nos países que compõe o 

Oriente Médio, ressaltando a continuidade de sua importância estratégica. 

O quarto capítulo aborda as crescentes demandas asiáticas, tratando 

especificamente da Índia e da China. Seu crescimento econômico associado à 

insuficiência dos recursos energéticos nacionais os impulsionam a buscar parcerias 

com países exportadores de energia, como os do Oriente Médio. Como mostra o 

capítulo, isso tem levado a uma espécie de corrida energética entre esses gigantes. 

Por sua vez o quinto capítulo trata da segurança energética americana, que 

levou o país a proteger o ponto de partida do hidrocarboneto e as rotas de 

petroleiros através da presença militar no Golfo Pérsico. Também evidencia o 

redirecionamento dos esforços americanos por meio do Rebalancing Towards Asia, 

que coincide com o aumento do fluxo de petróleo em direção ao leste asiático. 

Finalmente, o sexto capítulo apresenta a conclusão deste trabalho, onde todo 

o exposto é retomado brevemente, de forma a permitir o endereçamento à hipótese 

de forma clara e concisa. 
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2 A REVOLUÇÃO ENERGÉTICA DOS ESTADOS UNIDOS 

 

2.1 A JORNADA DE ACESSO AOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS NÃO 

CONVENCIONAIS 

 

A tecnologia que tornou possível o acesso a recursos antes aprisionados a 

rochas de baixa permeabilidade nos Estados Unidos não é inteiramente nova 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). A técnica de fraturar rochas para 

estimular o fluxo inicial de petróleo e otimizar sua recuperação data das primeiras 

explorações de petróleo em território americano, uma vez que na década de 1860, 

nitroglicerina líquida era utilizada em formações rochosas mais resistentes nos 

estados de Pensilvânia, Nova York, Kentucky e Virgínia Ocidental (MONTGOMERY; 

SMITH, 2010). 

Porém o uso da nitroglicerina infligia a iminência de explosões acidentais 

(PEES, s.d.) além de poder surtir efeito contrário ao desejado e prejudicar a extração 

do poço devido à falta de controle sobre as fraturas formadas (MILLER; JOHANSEN, 

s.d.). Na década de 1930, a nitroglicerina é substituída por compostos ácidos de 

caráter não explosivo injetados no poço a uma pressão menor que a pressão de 

ruptura da rocha. O objetivo dessa técnica consistia em dissolver sedimentos 

alocados nos poros da formação rochosa aumentando a margem de recuperação do 

poço (SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS, 2014) e criando um canal de 

escoamento que não tornaria a se fechar (MONTGOMERY; SMITH, 2010). 

Na década de 1940, Floyd Farris, da Stanolind Oil and Gas Corporation, 

desenvolveu uma pesquisa que resultou em tornar tangível a relação entre a 

recuperação de petróleo através das técnicas de fratura e os mecanismos de 

administração da pressão da reserva, que objetivavam garantir o constante fluxo de 

hidrocarbonetos até a superfície (MONTGOMERY; SMITH, 2010). Farris concluiu 

que a melhor maneira de gerar rachaduras nas rochas era a associação de água e 

outros compostos injetados no campo a altas pressões. Surge o fraturamento 

hidráulico (hydraulic fracturing) (STANOLIND OIL & GAS CO, 1952). 

A técnica de perfuração horizontal (horizontal drilling), por sua vez, foi 

registrada pela primeira vez no Texas, em 1929 (UNITED STATES 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, s.d.a) e leva em consideração o fato 

de que a disposição dos hidrocarbonetos de uma reserva é mais abundante em sua 
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extensão (horizontalmente) do que em sua profundidade (verticalmente). Assim, a 

perfuração horizontal foi concebida visando aumentar a superfície de contato das 

sondas com o reservatório, acarretando no aumento da produtividade e no 

prolongamento da vida útil do poço (UNITED STATES ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION, 1993). 

Apesar dos benefícios, a perfuração horizontal pode ser de 25 a 300% mais 

cara que a perfuração de um poço que utiliza as técnicas convencionais (UNITED 

STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 1993). Assim, é necessário 

que o ganho de produtividade compense o maior custo da produção, razão pela qual 

a técnica só passou a ser comercialmente viável a partir da década de 1980. 

É interessante notar que o surgimento de ambas as técnicas – fratura 

hidráulica e perfuração horizontal – está relacionado a poços de petróleo e gás 

convencionais. Entretanto, desde a previsão de M. King Hubbert6 em 1956 de que a 

produção de petróleo nos Estados Unidos alcançaria seu auge na década de 1970 e 

que a partir disso teria uma trajetória descendente, o governo americano passou a 

investir nessas técnicas de exploração de forma que se tornassem acessíveis e 

destravassem os generosos volumes de hidrocarbonetos em reservas não 

convencionais, cuja característica geológica é a baixa permeabilidade 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013) e que já eram conhecidas (THE 

GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, s.d.). 

Entre os investimentos governamentais, destacam-se as parcerias entre 

instituições públicas e privadas ao longo da década de 1970 visando demonstrar as 

melhores práticas de exploração utilizando a técnica de fraturamento hidráulico; os 

consórcios de pesquisa que tanto recebiam financiamentos parciais quanto eram 

supervisionados pelo Federal Energy Regulatory Commitee (FERC); o 

aprimoramento das técnicas de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico pelo 

Department of Energy, o Bureau of Mines e o National Energy Technology 

Laboratory; os subsídios à exploração de gás não convencional (vigente de 1980 a 

2002); e o desenvolvimento, pelo Sandia National Laboratories, de recursos capazes 

                                                           
6
 Geólogo americano, sua previsão ficou conhecida como Peak Oil Theory, uma vez que previa um 

pico de produção no ciclo do petróleo, cuja curva passaria então a ser descendente. Essa previsão se 
mostrou bastante precisa uma vez que a produção de petróleo bruto nos Estados Unidos alcançou o 
auge de 9,6 mb/d em 1970 e declinou nos anos seguintes (UNITED STATES ENERGY 
IINFORMATION ADMINISTRATION, 2013). 
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de gerar imagens microssísmicas em tecnologia 3D (BREAKTHROUGH INSTITUTE, 

2012). 

Ainda mais determinante para o incentivo federal à viabilidade de extração de 

hidrocarbonetos em formações não convencionais foram os embargos do petróleo 

de 1973 e 1979 perpetrados por alguns Estados do Oriente Médio. Em retaliação ao 

apoio americano a Israel na Guerra de Yom Kippur em 1973, países árabes 

membros da OPEP decidiram interromper o fluxo de suas produções em direção aos 

Estados Unidos e outros países ocidentais (YERGIN, 2013; UNITED STATES 

DEPARTMENT OF STATE, s.d.b).  

Como consequência do embargo, o preço do petróleo no mercado 

internacional disparou. Tomando como referência o ano imediatamente anterior à 

crise de 1973 e o ano posterior a ela, verifica-se que o preço do barril de petróleo 

subiu 367%, de 2,48 dólares (USD$) para USD$ 11,58 (BRITISH PETROLEUM, 

2013d). Aplicando o mesmo conceito para a segunda crise de 1979, tem-se que o 

preço do barril aumentou 162%, de USD$ 14,02 para USD$ 36,83. Com a alta dos 

preços e, por consequência, um aumento exponencial das suas margens de lucro, 

os países da OPEP restringem, desde então, suas produções de petróleo sob o 

regime de cotas atreladas às reservas (ADELMAN, 2004). 

O Choque do Petróleo, como ficou conhecido, e as subsequentes ondas de 

desabastecimento nos Estados Unidos expuseram sua dependência energética em 

relação ao Oriente Médio. Em novembro de 1973 os EUA importavam um volume 

total de 6,7 mb/d, o que representava 38,7% de um consumo de 17,3 mb/d 

(BRITISH PETROLEUM, 2013d).  

Essa conscientização de vulnerabilidade levou o país a diversificar a sua 

matriz energética. E cada presidente americano desde Richard Nixon – então 

presidente quando do embargo de 1973 – tomou como meta reduzir a dependência 

externa norte-americana por petróleo e promover investimentos em novas fontes de 

energia – especialmente energia nuclear e carvão, recurso abundante no país 

(YERGIN, 2013).  

No que tange a energia nuclear, os Estados Unidos dobraram sua capacidade 

em terawatt hora (TWh) entre os anos de 1972 e 1974, de 56,9 para 120 TWh. Os 

investimentos em energia solar e eólica também viram significativo crescimento 

(BRITISH PETROLEUM, 2013d); a produção total de energia renovável cresceu 8% 



19 
 

de 1972 a 1974, alcançando 4,7 trilhões de milhões de British Thermal Units 

(MMBtu) (UNITED STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, s.d.b). 

Outro grupo de medidas adotadas em resposta à crise está relacionado ao 

aumento da eficiência energética: em 1978 o congresso americano aprovou as 

primeiras normas de rendimento de combustíveis para transporte através do 

Corporate Average Fuel Economy (RAPIER, 2013). O Energy Police and 

Conservation Act de 1975, por sua vez, objetivava promover a criação de uma 

reserva estratégica de petróleo que reduzisse o impacto de uma nova tensão 

energética, além de promover a criação de instituições que provessem de 

informações os tomadores de decisão (USLEGAL, s.d.). 

Colaborando ainda mais para o cenário de crise – que veio a fundar a base 

para uma futura revolução energética nos Estados Unidos – o ano de 1978 registrou 

o pico da demanda por petróleo no país, de 18,7 mb/d (BRITISH PETROLEUM, 

2013d). Com a experiência do estrangulamento das importações advindas do 

Oriente Médio em 1973-1974, ficava claro que os Estados Unidos ansiavam obter 

acesso a novas reservas domésticas de combustíveis fósseis (ADELMAN, 2004). 

Entretanto, os campos grandes e simples do país já estavam sendo 

explorados, e conforme atingiam a maturação, apenas campos menores e mais 

complexos estavam disponíveis, elevando os custos tanto da prospecção quanto da 

exploração destes (LAHERRÈRE, 2003). 

Portanto, uma vez que o governo norte-americano proveu estímulo suficiente 

para tornar as técnicas de extração de petróleo e gás não convencionais 

economicamente acessíveis, outros fatores entraram em cena permitindo que a 

revolução energética acontecesse. 

O vasto conhecimento geológico do território americano, advindo tanto da 

perfuração por tentativa-erro quanto da tecnologia sísmica de ponta, não é suficiente 

para justificar o renascimento energético por que passa o país (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2013; WANG, 2014). Como argumenta Christof Rühl, 

economista-chefe da British Petroleum:  
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“O que muitos não reconhecem, no entanto, é que o renascimento de 
petróleo e gás na América do Norte, que tem o potencial de alimentar uma 
recuperação industrial nos Estados Unidos através da energia mais barata, 
não é um feliz acidente geológico ou resultado de uma perfuração de sorte. 
O aumento dramático da extração de shale gas e a revolução do tight oil 
(petróleo bruto encontrado principalmente em depósitos de shale) 
aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá devido ao amplo acesso, a 
uma sólida política de governo, aos estáveis direitos à propriedade e ao 
incentivo oferecido pelos preços de mercado [...]” (RÜHL, 2013, tradução 
nossa). 

Segundo a Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013), a 

esfera regulatória e a capacidade da cadeia de produção de criar economias de 

escala foram fundamentais para materializar o boom da exploração de recursos não 

convencionais. A ampliação das operações reduz os custos de produção – que são 

altos para as reservas não convencionais – de forma a torná-los não só 

economicamente viáveis como amplamente rentáveis. 

Soma-se a isso o competitivo ambiente empresarial e mercadológico dos 

Estados Unidos, que impele a uma menor aversão ao risco de investimento. O 

empreendedorismo do capital privado norte-americano assume papel central na 

captação de recursos, especialmente para o setor upstream, estimados em cinco 

trilhões de dólares para os próximos 20 anos (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 

2013). 

Finalmente, o elevado preço do barril de petróleo – e a projeção de 

manutenção dos altos preços, alcançando os USD$ 128 em 2035 – contribui para 

atrair cada vez mais interessados (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013; 

PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2013). De acordo com a AIE (World Energy 

Outlook, 2013), a extração de petróleo não convencional demanda um preço mínimo 

de USD$ 60-80 por barril, de forma que as projeções de preços elevados estimulam 

os investimentos e, consequentemente, a produção. 

O agregado de todos esses fatores – combinação das técnicas de 

fraturamento hidráulico e perfuração horizontal para extração em poços de baixa 

permeabilidade, o vasto conhecimento geológico do território americano, a esfera 

regulatória, o ambiente competitivo e de baixa aversão ao risco e os altos preços do 

petróleo – culminaram na revolução energética dos Estados Unidos. 
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2.2 A REVOLUÇÃO ENERGÉTICA DOS ESTADOS UNIDOS 

 

A revolução energética americana consiste na exploração de abundantes 

reservas de óleo e gás sedimentados em rochas não convencionais, permitida por 

avanços tecnológicos em mecanismos já existentes de exploração. Técnicas essas 

inicialmente empregadas na extração de gás natural não convencional e 

posteriormente aplicadas na recuperação de petróleo (YERGIN, 2011). Isso num 

cenário onde, tecnicamente, a produção de petróleo norte americana já havia 

atingido seu auge e vivia um momento de declínio. 

A viabilidade da exploração desses recursos fez com que as reservas 

comprovadas de petróleo nos Estados Unidos aumentassem 40% em uma década, 

de 24 bilhões de barris em 2002 para 33,4 bilhões de barris em 2012 (UNITED 

STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2012a). 

De praticamente zero em 2005, a produção de petróleo não convencional nos 

Estados Unidos alcançou 2,3 mb/d em meados de 2013. A projeção é de que 4,3 

mb/d em 2030 advenham de formações rochosas de baixa permeabilidade; um 

crescimento de 87% (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013).  

Atualmente, 83% da extração de petróleo não convencional nos Estados 

Unidos se concentra nos campos de Bakken, localizado na Dakota do Norte, e Eagle 

Ford e Permian, no Texas. Em julho de 2013 o campo de Bakken produzia 800 mil 

barris por dia (kb/d) enquanto o Eagle Ford entregava 600 kb/d e o Permian, 500 

kb/d. 

Entretanto, as curvas de produção de reservas não convencionais 

apresentam uma particularidade: devido à baixa permeabilidade, ainda que as 

técnicas de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico sejam aplicadas, a 

proporção do volume recuperado em relação à extensão do campo é pequena. Isso 

faz com que o declínio da curva de produção de uma reserva não convencional seja 

severo se comparado a uma convencional (MAUGERI, 2013a). A curva é 

demonstrada pela figura a seguir: 
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FIGURA 1 Comparação das curvas de produção de poço convencional e não 

convencional. 

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 

 

Manter a produção nesse tipo de reserva, e mesmo aumentá-la, demanda 

intensa atividade de perfuração. Para manter estável a produção no campo de 

Bakken no ano de 2012 foram necessárias a perfuração de 90 novos poços por mês, 

um total anual de 1080 poços. Traçando uma comparação com uma reserva 

convencional no Iraque, tem-se que, para manter a produção estável, são 

necessárias cerca de 60 novas perfurações no ano.  

Conclui-se, então, que o sucesso da revolução energética dos Estados 

Unidos é altamente dependente da capacidade da indústria petrolífera de colocar em 

operação um número cada vez maior de novos poços (MAUGERI, 2013a; 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013; MAUGERI, 2013b). 

Em meados de 2013, 6.000 poços na reserva de Bakken estavam em 

operação. E a Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) prevê 

que ainda estejam disponíveis 40.000 locações para instalação de poços. Em 

contraste, fora da América do Norte, apenas 100 poços operaram em reservas não 

convencionais no ano de 2012. 

O conjunto de características que tornou possível o boom na exploração de 

recursos não convencionais nos Estados Unidos faz com que seja difícil replicá-lo. 

Em primeiro lugar, porque mais 60% do total mundial de sondas de perfuração são 

detidas pelos norte-americanos; e 95% destas são capazes de perfurar 
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horizontalmente. O continente europeu, por exemplo, (excluindo-se a Rússia) detém 

um total de 130 sondas contra 180 apenas no estado da Dakota do Norte 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). 

A ausência, na maioria dos países, de direitos privados aos recursos minerais 

encontrados no subsolo também é um importante fator que entrava a disseminação 

da revolução energética. Complementando esse aspecto, o ambiente doméstico 

pobre em competição em que as petrolíferas estatais estão inseridas é um estímulo 

a menos para a materialização de um boom exploratório como o dos EUA. 

Os países com maior potencial de viver, ainda que em menor escala, o sonho 

do renascimento energético são a China, a Rússia e a Argentina, cujas produções 

de petróleo não convencional atingirão 210 kb/d, 450 kb/d e 220 kb/d, 

respectivamente, em 2035 (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). A figura a 

seguir demonstra a produção de petróleo não convencional em determinados 

países. 

 

FIGURA 2 Produção de petróleo não convencional em países selecionados 

 

 
Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 

 

Segundo a Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) a 

projeção para produção total de petróleo bruto nos Estados Unidos (convencional e 

não convencional) é de que cresça 25% de 2012 a 2030, alcançando 11,5 mb/d, dos 

quais 62%, ou 7,2 mb/d, advém de fontes convencionais. Ainda segundo a Agência, 
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os Estados Unidos ultrapassarão a Arábia Saudita como maior produtor mundial de 

petróleo já em 2015, se mantendo nessa posição até 20307. 

As técnicas de fraturamento hidráulico e perfuração horizontal também podem 

ser empregadas em poços convencionais, visando aumentar sua margem de 

recuperação (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). Em reservas como a de 

Permian, no Texas, a intensa utilização desses mecanismos em formações não 

convencionais criou economias de escala capazes de viabilizar sua aplicação 

também em reservas convencionais.  

Com a utilização dessas técnicas, dez das quatorze principais áreas de 

exploração convencional norte-americanas já registraram reversão das tendências 

de declínio da produtividade (MAUGERI, 2013b). 

 

2.3 OS IMPACTOS DA REVOLUÇÃO ENERGÉTICA 

 

2.3.1 Benefícios econômicos 

 

Uma das consequências da revolução energética foi a criação de milhares de 

novos postos de trabalho nos Estados Unidos ao longo de toda a cadeia produtiva 

do petróleo. De acordo com o CEO da ConocoPhillips, Ryan Lance, (discurso na 

Columbia University, 24 abr. 2013) 1,75 milhões de empregos foram gerados, com a 

previsão de mais 1 milhão de novos postos até 2020. O período de 2007 a 2012 viu 

um crescimento de 40% nas ofertas de emprego da indústria de óleo e gás, 

enquanto os demais setores privados da economia americana acresceram sua 

demanda por trabalhadores em 1% no mesmo período (AMERICAN PETROLEUM 

INSTITUTE, 2014b). 

Dos três estados norte-americanos que registraram as maiores produções de 

petróleo no ano de 2013 (Texas, com 2,6 mb/d; Alaska, somando 1mb/d e Dakota do 

Norte, com 858 kb/d), a Dakota do Norte possui o menor índice de desemprego do 

país (2,6%). O Texas ocupa a 17ª posição, seguido pelo Alaska na 32ª (UNITED 

STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2013; UNITED STATES 

DEPARTMENT OF LABOR, 2014).  

                                                           
7
 Para dados de produção de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, consultar Anexos 2 e 4. 
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As oportunidades criadas beneficiam toda a população, uma vez que pessoas 

com diferentes graus de escolaridade são demandadas. O American Petroleum 

Institute (2014) incita o presidente Obama a fornecer os estímulos necessários para 

que parte significativa desses postos de trabalho sejam ocupados por hispano e 

afrodescendentes. De acordo com a instituição, o objetivo da medida seria promover 

uma maior inserção social de minorias frequentemente marginalizadas, levando a 

uma diminuição dos índices de desigualdade social. 

Atualmente, a indústria de petróleo e gás emprega 9,8 milhões de 

trabalhadores no país, representando 8% da economia dos Estados Unidos 

(AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 2014a). No ano de 2008, o governo 

americano angariou USD$ 95,6 bilhões advindos dos trabalhadores dessa indústria, 

de forma que o crescimento dela se traduz em maior arrecadação para os governos 

municipal, estadual e federal (RYAN, 2012). A projeção de arrecadação entre 2012 e 

2025 é de USD$ 1,6 trilhões, uma média de USD$ 115 bilhões anuais (IHS, 2013). 

A expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) também é 

expressiva. Segundo relatório da IHS (America’s New Energy Future, 2013) a 

participação da indústria de óleo e gás no PIB americano irá dobrar entre 2012 e 

2025, de USD$ 284 bilhões para USD$ 533 bilhões. A revolução energética por que 

passa os Estados Unidos será responsável pelo incremento anual de 0,1% na taxa 

de crescimento do PIB. A contribuição dos recursos não convencionais para a 

composição do Produto Interno Bruto do país, por sua vez, alcançará um pico de 

3,2% em 2016, para posteriormente estabilizar em torno de 2,8%. 

Graças à revolução não convencional as indústrias de uso intensivo em 

energia estão apresentando crescimento relevante, o que ajudará o país a reverter o 

quadro de retração econômica (SHEPSTONE, 2014). Beneficiando-se de fontes 

seguras e baratas de gás natural, os segmentos que mais crescerão até 2025 são: 

químicos orgânicos (9,5%), resinas e materiais sintéticos (8,1%) e químicos 

agrícolas (7,7%). Entre outros segmentos que também crescerão, estão: refino de 

petróleo, alumínio, aço, vidro, cimento e a indústria alimentícia (IHS, 2013).  

Essa é uma vantagem que os concorrentes americanos, especialmente na 

Europa e na China, não previam. O ganho de competitividade promovido pelo 

acesso a fontes baratas de energia tem possibilitado a expansão de fábricas e 

atraído capital para o país, que vem reconquistando market share na economia 

mundial (YERGIN, 2014). 
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Finalmente, uma das maiores vantagens que o boom de petróleo e gás não 

convencionais trouxeram foi a diminuição da dependência americana dos recursos 

energéticos externos. O aumento de 33% da produção de petróleo bruto no país de 

2008 a 2012 – de 1,8 bilhões de barris para 2,4 bilhões de barris (BRITISH 

PETROLEUM, 2013d) – associou-se a uma demanda cada vez mais constrangida 

por políticas de promoção da eficiência energética iniciadas pelo então presidente 

George Bush e mantidas, bem como ampliadas, sob o mandato do presidente 

Obama8 (KRAUSS; LIPTON, 2012). 

Grande parte dessas medidas direcionadas à eficiência energética é voltada 

para o seguimento de transportes, cuja matriz era composta por 95% de derivados 

de petróleo em 2012 (BRITISH PETROLEUM, 2013d). O Energy Policy Act de 2005, 

e o Energy Independence and Security Act de 2007 visam estabelecer padrões 

ótimos de consumo de combustíveis fósseis no setor de transportes objetivando uma 

maior independência americana frente às importações destes. Visam também 

promover incentivos à diversificação da matriz energética e à redução da emissão 

de gases poluentes, tendo como alternativa os combustíveis renováveis (UNITED 

STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 2005, 2007).  

O instrumento de 2007 previa uma meta consumo de 27,5 milhas por galão 

de combustível, enquanto as novas propostas de eficiência energética do presidente 

Obama estipulam um consumo de 35,5 milhas por galão até 2016, permitindo uma 

economia de 1,8 bilhões de barris entre 2012 e 2016 (THE WHITE HOUSE, 2009).  

Desde 2008 a participação das importações no consumo americano de 

petróleo e derivados vem diminuindo, alcançando 46% em 2012. A projeção para 

2035 é de que apenas 22,1% sejam importados para atender a demanda americana, 

que cairá 18,1% entre 2012 e 2035, atingindo 14 mb/d (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2013). O seguinte gráfico ilustra o aumento das reservas americanas ao 

mesmo tempo em que aponta para uma maior produção de petróleo e uma menor 

importação deste. 

 

  

                                                           
8
 Para dados sobre a demanda por petróleo e gás natural nos Estados Unidos, consultar Anexos 1 e 

3. 
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FIGURA 3 Reservas, Produção e Importação nos Estados Unidos 

 

 

Fonte: US Energy Information Administration, 2013 

 

O aumento da produção associado à redução da demanda tem permitido que 

os Estados Unidos gozem de uma posição mais confortável em relação a sua 

segurança energética e aproxima o país da desejada independência energética 

(ALLONBY, P.; BISHOP, A, s.d.). Mas como bem lembra Coral Davenport, colunista 

do National Journal: 

Mas existe uma coisa que as novas fontes de petróleo e gás não podem 

fazer: insular os americanos contra bruscas mudanças de preço no caso de 

grandes rupturas. Se o Choque do Petróleo de 1973 acontecesse hoje, os 

Estados Unidos teriam acesso a suas próprias reservas de petróleo, mas os 

picos nos preços ainda reverberariam pelo globo, atingindo todas as 

economias – inclusive a americana. Isso por que o país ainda não é 

autossuficiente apesar do boom na produção doméstica. Em 2005 o país 

importava 60% do seu consumo total; hoje, esse número caiu para pouco 

mais de 40%. Ainda assim, os Estados Unidos não estão nem perto de 

produzirem tanta energia quanto consomem. (DAVENPORT, 2013; tradução 

nossa). 
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2.3.2 Dilema: a questão ambiental 

 

O dilema da expansão do uso do gás natural promovida pela revolução 

energética dos Estados Unidos consiste em: ao mesmo tempo em que ele é capaz 

de substituir o carvão na geração de energia elétrica – que é a principal fonte na 

geração desse tipo de energia no país, e um dos mais poluentes combustíveis 

fósseis – ele mina a competitividade dos recursos renováveis, atrasando uma 

mudança na matriz energética que é urgente e fundamental para alcançar a redução 

dos níveis de emissões de gases do efeito estufa sugeridos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) (COHEN, 2013; GOLDENBERG, 2014). 

Segundo a Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013), o 

consumo total de gás natural nos Estados Unidos crescerá 13,4% até 2035, de 696 

bilhões de metros cúbicos (m³) em 2011 para 789 bilhões de m³. A produção desse 

combustível alcançará 837 bilhões de m³ em 2035, um aumento de 29% em relação 

aos 649 bilhões de m³ produzidos em 2011.  

A demanda por eletricidade no país saltará de 3.883 TWh em 2011 para 

4.883 TWh em 2035, um crescimento de 25,7%, levando a uma maior utilização do 

gás natural para geração elétrica, com crescimento de 38% até 2035 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013).  

Já a demanda total do carvão sofrerá queda de 14,2%, de 684 mega 

toneladas de carvão equivalente (mtce) em 2011 para 587 mtce em 2035. 

Acompanhando o movimento da demanda, a produção do carvão decairá 14,7%, 

alcançando 653 mtce em 2035.  

Em 2012, o total de gases de efeito estufa emitidos pelos Estados Unidos foi 

de 6.525,6 teragramas de gás carbônico equivalente (Tg CO2 Eq.), crescendo 4,7% 

desde 1990. Já de 2011 para 2012 o volume emitido caiu 3,4% (UNITED STATES 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2014). De acordo com relatório da 

Agência de Proteção Ambiental dos EUA (Inventory of US Greenhouse Gas 

Emissions and Sinks: 1990-2012, 2014), essa queda se deveu justamente a uma 

gradativa substituição do carvão pelo gás natural na geração de energia elétrica, 

incentivado pela alta no preço do carvão somado aos baixos preços do gás natural9. 

Atualmente, o setor elétrico nos EUA é responsável pela emissão de 32% de todo o 

                                                           
9
 Para ser competitivo em relação ao carvão o custo do gás natural nos Estados Unidos não deve 

ultrapassar os 4,5/5 dólares por MMBtu (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). 
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gás carbônico lançado na atmosfera pelo país (UNITED STATES 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, s.d.b).  

Dentre outros gases que também sofreram reduções em suas emissões, vale 

destacar o metano, que ainda de acordo com o relatório da Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos de 2014, teve uma redução de 10,7% no período de 

1990 a 2012. As emissões de metano advindas de sistemas de gás natural 

representam a segunda maior fonte de emissão desse gás nos EUA, equivalendo a 

129,9 teragramas de CO2 em 2012, número que decaiu 17% desde 1990. 

O boom exploratório de shale gas que possibilitou a substituição do carvão 

pelo gás natural fez com que o país alcançasse, em 2012, quase 70% da meta de 

redução de emissões estipulada pelo Protocolo de Kyoto, do qual não é signatário 

(CAREY, 2012). As emissões estariam 23% maiores se não fosse pela revolução 

energética (MASSARO, 2014). 

Entretanto, as projeções para 2020 são de aumento. Entre 2005 e 2020, a 

emissão de CO2 crescerá 1,5%, alcançando 5.813 Tg CO2 Eq. Já a emissão de 

metano crescerá 8%, alcançando 605 Tg CO2 Eq. Desses 605 Tg CO2 Eq., 138 Tg 

CO2 Eq. resultarão da produção de gás natural (UNITED NATIONS FRAMEWORK 

CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, 2010).  

O metano pode impactar 25 vezes mais nas transformações climáticas que o 

CO2. Entre as consequências da emissão desse gás estão: aumento da temperatura 

terrestre e dos oceanos, mudanças nos padrões de chuva, rupturas e derretimento 

de calotas polares, catástrofes naturais cada vez mais severas como furacões de 

grandes intensidades e aumento do nível do mar (OFFICE OF THE ATTORNEY 

GENERAL, 2012). 

Assim, a transição do carvão para o gás natural adia uma mudança ainda 

mais urgente para o clima: a transição para os renováveis. Segundo o especialista e 

líder do Programa Ambiental das Nações Unidas, Achim Steiner: 

[Se a substituição de fontes mais poluentes pelo gás natural] significar um 
atraso de 20, 30 anos para a transição rumo à economia da energia 
renovável, então eu acredito que ela seja um empecilho à nossa luta de 
alcançar as metas de redução da mudança climática nesse século. (apud 
GOLDENBERG, 2014, tradução nossa). 
 

Além de adiar a mudança na matriz energética e levar a uma emissão futura 

de um maior volume de gás metano relacionado à ampliação da utilização do gás 

natural, em termos operacionais, o fracking tem potencial de impactar os lençóis 
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freáticos uma vez que água associada a elementos químicos e arenosos é utilizada 

no processo de formação de fraturas (DROUIN, 2014). 

De acordo com relatório do United States Government Accountability Office 

(Drinking Water, 2014), os esforços da Agência de Proteção Ambiental do país não 

tem sido suficientes para garantir a não contaminação dos recursos aquáticos 

subterrâneos. Responsável pela regulação direta em 11 estados americanos10, a 

Agência de Proteção Ambiental, embora estipule padrões mínimos rígidos para 

construção de poços de injeção, não prevê qualquer regulamentação sobre a 

pressão do fracking, que se excessiva pode causar terremotos de pequena escala e 

a contaminação de lençóis freáticos (UNITED STATES GOVERNMENT 

ACCOUNTABILITY OFFICE, 2014). 

O significativo volume de água demandado pelo fracking pode ainda impactar 

o ciclo hidrológico e a vida aquática de determinada região. Um estudo feito na 

reserva de shale Marcellus (HANSEN; MULVANEY; BETCHER, 2013), que abrange 

parte dos estados de Pensilvânia e Virgínia Ocidental, identificou que 

aproximadamente 5 milhões de galões de fluidos são injetados em um único poço 

para realização do fracking. Oitenta porcento da água utilizada é desviada de rios e 

córregos, o que, em período de escassez de chuva, pode agravar secas e prejudicar 

a vida aquática. 

O estudo ainda revela que apenas 8% do volume injetado é recuperado. Os 

92% restantes permanecem no subsolo, sendo completamente removidos do ciclo 

hidrológico, impactando o regime de chuvas e o ecossistema regional (HANSEN; 

MULVANEY; BETCHER, 2013). 

 

2.3.3 As problemáticas da exportação e do refino 

 

Em resposta ao Choque do Petróleo de 1973, o presidente Gerald Ford, 

através do Energy Police and Conservation Act de 1975, determinou a interdição das 

exportações de petróleo bruto. O objetivo da medida era fazer permanecer em 

território nacional a maior quantidade possível de óleo bruto, numa economia que 

estava próxima de seu pico de demanda (DEEDE, 2014).  

                                                           
10

 Os demais 39 estados possuem regulação própria considerada efetiva pela Agência de Proteção 
Ambiental na prevenção da contaminação de lençóis freáticos. 
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E ainda hoje os Estados Unidos mantém a restrição às exportações de 

petróleo bruto. No ano de 2012, foram exportados apenas 23 kb/d, destinados 

inteiramente ao Canadá, enquanto a exportação de derivados, que não sofre da 

mesma restrição, alcançou 2,6 mb/d (BRITISH PETROLEUM, 2013d). 

Em um cenário onde a oferta enfrentava severa restrição, os sacrifícios de 

consumo em prol da independência da nação foram incorporados no dia-a-dia dos 

americanos. Mas o contexto energético dos Estados Unidos não é o mesmo de 40 

anos atrás, quando do embargo. A revolução energética tornou disponível uma 

abundante quantidade de recursos antes economicamente inviáveis fazendo com 

que a estrangulação da exportação se torne insustentável (YERGIN, 2014; STYLES, 

2014a). 

A cessação das exportações vem prejudicando a indústria do petróleo. Como 

as refinarias do país não possuem a estrutura adequada para processar o tight oil e 

a produção deste tem aumentado continuamente, um gargalo está sendo criado, 

deixando os produtores com a escolha de não extrair o petróleo ou extraí-lo a um 

preço depreciado (CLAYTON, 2013). Segundo o relatório da British Petroleum 

(Statistical Review of World Energy, 2013), o preço do West Texas no mercado Spot 

era de USD$ 94,13 no ano de 2012, contra USD$ 111, 67 do Brent. 

Um recente estudo da ICF International (2014) enumera os diversos 

benefícios que a exportação do óleo bruto poderia promover. O acréscimo da oferta 

americana no mercado internacional seria capaz de levar a uma redução de 2 

centavos de dólar sobre o preço dos derivados, atingindo um auge no ano de 2017 

de USD$ 0,038. Isso poderia levar a uma economia de USD$ 5,8 bilhões anuais, de 

2015 a 2035, para os consumidores americanos. 

Além disso, incentivados pelo aumento do preço do petróleo nacional 

promovido pela arbitragem no mercado internacional, os produtores americanos 

intensificariam suas produções. Os investimentos em exploração, desenvolvimento e 

produção somariam USD$ 70,2 bilhões no período de 2015 a 2020, podendo ser 

adicionados 500 kb/d até 2020. 

O acréscimo da produção consequentemente demandaria mais empregos. De 

acordo com o estudo, 300 mil empregos poderiam ser gerados, tanto direta quando 

indiretamente ligados à indústria do petróleo. 
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A contribuição para o PIB poderia chegar a USD$ 38,1 bilhões em 2020, 

enquanto as somas arrecadadas pelo governo advindas de impostos sobre as 

exportações alcançariam USD$ 13,5 bilhões.  

Finalmente, a receita fruto das exportações teria o impacto de reduzir o déficit 

americano em USD$ 22,3 bilhões.  

Em suma, o estudo da ICF International aponta que, uma vez permitidas, as 

exportações de petróleo bruto seriam capazes de ampliar o alcance de todos os 

benefícios econômicos promovidos pela revolução energética ilustrados 

anteriormente neste trabalho. 

Do outro lado do debate estão as refinarias e os ambientalistas. Beneficiadas 

pelo aumento da produção de petróleo no país, as refinarias têm lucrado ao comprar 

o óleo a preços mais baratos e vender os derivados no mercado internacional. As 

pequenas e médias refinarias independentes argumentam que, para poderem 

competir com as refinarias de outros países, é fundamental que disponham de 

abundantes volumes de petróleo a preços menores que os do mercado externo 

(KRAUSS, 2014). 

Os descontos no preço do petróleo bruto são fundamentais para que as 

refinarias continuem investindo. Perder essa vantagem poderia levar a uma menor 

produção de derivados e à necessidade de um menor número de empregados 

(FAHEY, 2014). 

Por sua vez, a preocupação dos ambientalistas é de que uma possível corrida 

de exportações leve os produtores a extrair de campos cada vez mais complexos e 

que requerem tecnologias elaboradas capazes de impactar ainda mais o meio 

ambiente. 

Para ter uma chance de 80% de evitar mudanças climáticas catastróficas, é 

necessário que apenas 25% das reservas de petróleo comprovadas no mundo 

sejam exploradas até 2050. Assim, visando atender as metas climáticas, é 

fundamental que a proibição da exportação de petróleo bruto nos Estados Unidos 

permaneça operante (OIL CHANGE INTERNATIONAL, 2013). 

Ambos os lados vêm fazendo pressões no Congresso e têm se utilizado de 

lobbies para garantir seus interesses. Segundo Amy Jaffe, diretora executiva de 

energia e sustentabilidade da Universidade da Califórnia “o que temos é uma 

batalha pelos lucros que virão ou da exportação de petróleo bruto ou pela 

exportação de seus derivados [...]” (apud KRAUSS, 2014, tradução nossa). 
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A legislação está atualmente sendo examinada pela Casa Branca, que está 

provendo à administração Obama maiores insumos para dimensionar os possíveis 

impactos tanto da manutenção da proibição quanto da abertura ao mercado 

internacional (CNBC, 2014). 

Finalmente, a maior oferta de tight oil nos Estados Unidos tem criado um 

impasse em relação à capacidade de refino do país. Isso por que o tight oil tem por 

característica ser leve e pobre em enxofre, enquanto a infraestrutura das refinarias 

americanas é voltada para o refino de óleos pesados e ricos em enxofre (STYLES, 

2014b). 

Devido ao declínio da produção americana e à alta demanda desde a década 

de 1970, as refinarias se equiparam visando processar os pesados óleos disponíveis 

no mercado internacional, advindos principalmente da Venezuela e do Oriente 

Médio. Logo, a imprevisibilidade do boom exploratório de recursos não 

convencionais surpreendeu as refinarias dos Estados Unidos (YERGIN apud 

FAHEY, 2014). 

Refinarias demandam investimentos cujo retorno se dá no longo prazo e, 

portanto, os empresários necessitam ter certeza de que a revolução energética 

americana é duradoura. O fato de novas refinarias capazes de processar petróleo 

leve terem sido recentemente construídas na Dakota do Norte, Texas e Utah, 

mostram a confiança dos investidores na longevidade da revolução energética 

(STYLES, 2014b). 

Também o gás natural sofre restrições quanto a sua exportação. As primeiras 

barreiras datam do Natural Gas Act de 1938, que além de regular as tarifas no 

comércio interestadual de gás, estipulou que a importação e exportação desse 

hidrocarboneto deveria ser aprovada pelo Departamento de Energia, e a operação e 

construção de plantas de GNL (gás natural liquefeito), autorizadas pela entidade que 

posteriormente se tornou o FERC. Essa lei foi ampliada e emendada pelo Export 

Control Act de 1949 e pelo Energy Police and Conservation Act de 1975 (BANDOW, 

2014). 

Atualmente, a construção de plantas de liquefação é regulada pelo 

Departamento de Energia, que avalia se a proposta condiz com o interesse público. 

Em outubro de 2013 haviam 8 instalações voltadas para importação de gás natural, 

cujo somatório das capacidades é de 12 bilhões de pés cúbicos por dia, e um 

terminal para exportação, no Alasca, com capacidade de 2,2 milhões de pés cúbicos 
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diários. É relevante notar que 6 das 8 plantas de regaseificação dos Estados Unidos 

foram instaladas entre 2003 e 2008, o que demonstra o crescimento da dependência 

do país em relação ao gás natural, que está sendo revertida graças a revolução 

energética (LEVI; RUBENSTEIN, 2013). 

Assim como acontece com o petróleo, a proibição da exportação de gás 

natural deprecia os preços domésticos em relação a outros mercados, como o 

europeu e o asiático. Isso favorece a indústria nacional de uso intensivo de energia, 

porém deprime a atividade de produção do hidrocarboneto, impossibilitando-a de se 

beneficiar da arbitragem de preços do livre mercado o que, por sua vez, ameaça a 

durabilidade da revolução energética. 

Por outro lado, a autorização para exportação, que levaria a construção de 

diversos terminais de GNL e conversão de terminais de regaseificação para 

liquefação, poderia impactar positivamente a economia americana.  

Também possibilitaria aos Estados Unidos um posicionamento geopolítico 

mais assertivo em relação à questão russa, uma vez que a dependência europeia do 

gás russo poderia ser atenuada com sua participação enquanto exportador de gás 

natural. 

Construir a infraestrutura necessária para se tornar um player relevante para 

oferta mundial de gás demandará anos. Porém, uma vez em operação, fortalecerá a 

capacidade de projeção americana sobre o sistema internacional, fortalecendo o 

país frente às ameaças do corte de abastecimento do gás russo (KILISEK, 2014). 
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3 OS ESTADOS UNIDOS NO ORIENTE MÉDIO 

 

3.1 O PETRÓLEO GANHA IMPORTÂNCIA MUNDIAL 

 

Às vésperas da Primeira Guerra Mundial o recém-promovido almirante 

Winston Churchil se encontrava pressionado por uma Alemanha expansionista que, 

unificada e fortalecida, buscava formar um império no ultramar, desafiando França e 

Inglaterra. (YERGIN, 1993) 

Como então Primeiro Lorde do Almirantado inglês, cabia a Churchil garantir 

que a frota alemã não superasse a potente marinha britânica. Visando o ganho de 

velocidade e um melhor aproveitamento dos recursos humanos a bordo, Churchil 

decidiu substituir o carvão pelo petróleo como combustível naval. Essa decisão 

aparentemente técnica teria amplo impacto na história, fazendo com o que petróleo 

passasse a se traduzir em hegemonia. A busca pela hegemonia passava a 

compreender, necessariamente, a busca pelo petróleo. (YERGIN, 1993). Também 

de acordo com Isaac Akcelrud (1986): 

No primeiro ano da I Guerra Mundial, 1915, [a produção de petróleo] atingia 
59 milhões de toneladas por ano (t/a). No primeiro decênio de nosso século, 
o uso pacífico de petróleo expandiu-se à marinha mercante, além de se 
tornar dominante na marinha de guerra. A aviação militar e a motorização 
dos exércitos estabeleceram a prioridade do petróleo.(...). Foi aí que o 
Oriente Médio começou a ter um peso internacional moderno. 

Somado a isso, a Segunda Revolução Industrial e os benefícios das 

máquinas de combustão interna potencializaram a corrida por petróleo. Para a 

Inglaterra isso significava uma maior dependência especialmente do petróleo 

advindo da Pérsia, futuro Irã, através da Anglo-Persian Oil Company (YERGIN, 

1993; BRITISH PETROLEUM, s.d.). Ao final de 1914 tropas britânicas 

desembarcaram em Basra, território iraquiano, com objetivo de proteger fontes de 

petróleo de seu vizinho persa. Esse fato deu início ao envolvimento do ocidente na 

política do petróleo do Oriente Médio (TRISTAM, s.d.). 

Já o envolvimento americano na região data do início do século XX, se 

intensificando após o fim da Segunda Guerra Mundial. Baseou-se, ao longo da 

história, em três grandes nichos: promover a paz entre Israel e seus vizinhos árabes, 

a recente luta contra o terrorismo e – o primordial – garantir a proteção do vasto 

suprimento de petróleo da região (SHARP, 2010). 
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A razão do envolvimento estava na busca pela segurança nacional, que 

norteou e ainda norteia a política externa americana. Como Bill Clinton proferiu em 

1991 (discurso em Georgetown University, 12/12/1991) “a política externa dos 

Estados Unidos pouco tem de externa”. Ela visa promover os interesses do país ao 

redor do globo. Interesses esses que estão essencialmente vinculados às demandas 

internas e necessidades nacionais. 

De caráter imperialista e intervencionista, a política externa dos Estados 

Unidos para o Oriente Médio objetiva garantir que as reservas da região sejam 

administradas por governos amigáveis e comercializadas a preços acessíveis. Ao 

mesmo tempo, assegura que seus inimigos não tenham acesso a elas; ou que esse 

acesso seja o mais restrito possível (RICHMAN, 1991). 

 

3.1.1 Os Estados Unidos e o petróleo do Oriente Médio 

 

Com a fragmentação do Império Otomano em 1922 devido à derrota sofrida 

na Primeira Guerra Mundial, seu território foi partilhado em protetorados 

administrados pelas potências vencedoras. Nesse sistema de mandatos, coube à 

Inglaterra os territórios correspondentes à Palestina, Jordânia, Egito, Iraque e Irã, 

enquanto a França ficou com os territórios da Síria e Líbano. 

O nacionalismo árabe, que ganhou força durante a Grande Guerra e se 

inspirava nos 14 Pontos de Wilson 11  para proclamar a sua autodeterminação e 

independência, se viu frustrado pelos planos de partilha do Tratado de Paz de 

Sèvres. Os protetorados, que deveriam ser provisórios sob a justificativa de que os 

povos não eram considerados aptos a se governarem ao fim do Império Otomano, 

não possuíam datas formais para findarem (ZUCCHI, 2014).  

Como era sabido que a região da Mesopotâmia possuía alto potencial 

petrolífero, antes mesmo da partilha e do fim da guerra – e também depois dela – o 

governo britânico iniciou negociações com os governos do Kuwait (1913), Bahrain 

(1914), Qatar (1916) e Oman (1923) para que esses países apenas autorizassem a 

prospecção e exploração de petróleo em seus territórios por companhias indicadas 

pela Inglaterra (CAMBRIDGE ARCHIVE EDITIONS, s.d). Isso por que as reservas 

                                                           
11

 Proposições criadas pelo presidente liberal Woodrow Wilson em seu discurso ao Congresso dos 
Estados Unidos em 8 jan. 1918. Com o objetivo de garantir a paz e evitar novos confrontos de 
dimensões similares a Primeira Guerra Mundial. 
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de petróleo do império britânico estavam se esgotando e, segundo o que Sir Maurice 

Hankey, secretário do Gabinete de Guerra, afirmou em 1918 “o controle desses 

suprimentos de petróleo [da Pérsia e da Mesopotâmia] se torna para a Inglaterra um 

objetivo bélico de primeira classe” (apud YERGIN, 1993). 

Também nos Estados Unidos o esforço de guerra ameaçava esgotar as 

reservas de petróleo do país, que havia sido responsável por grande parte do 

abastecimento dos Aliados12. Os Domingos sem Gasolina e o aumento de 50% no 

preço do barril – de 2 para 3 dólares – tornaram o medo mais real. Somado a isso, a 

demanda americana cresceu 90% entre 1911 e 1918. Ficava claro que os Estados 

Unidos logo se tornariam expressivos importadores de óleo. Esses fatores impeliram 

as gigantes americanas na busca pelo petróleo mundial (YERGIN, 1993). 

Voltando-se para o Oriente Médio, as companhias se descobriram impedidas 

de agir, pois o Acordo de San Remo de 1920 havia dividido os recursos da região 

entre Inglaterra e França. Pressionado pela indústria do petróleo, os Estados Unidos 

resolveram retaliar através do Ato de Arrendamento Mineral, também de 1920. O ato 

negava o direito de exploração de petróleo por estrangeiros em terras públicas 

americanas cujos governos também se recusassem a concedê-lo. Baseado no 

princípio da “Porta Aberta”, os americanos pleitearam participação na Mesopotâmia.  

O Acordo de San Remo fez crescer as tensões entre o governo americano e o 

inglês, o primeiro se sentindo traído pelo segundo. Preocupada com a disseminação 

de um sentimento anti-britânico nos Estados Unidos, a Inglaterra propôs a 

participação americana na região disputada. Mais do que isso, a participação da 

tecnologia e capital americanos traria mais rápido os resultados da produção, 

aliviando as pressões financeiras advindas da guerra. 

Assim, em 1928, seguido da descoberta de uma gigantesca bacia de petróleo 

no Iraque, companhias petrolíferas dos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e 

França assinaram o Red Line Agreement, que estabelecia que nenhuma potência 

exploraria isoladamente os recursos naturais do fragmentado Império Otomano. 

Segundo o acordo, a empresa responsável pela exploração e produção seria a 

Turkish Petroleum Company (TPC), da qual a Anglo-Persian (inglesa), a Royal Dutch 

Shell (holandesa e inglesa), a Compagnie Française des Pétroles (francesa) e o 

                                                           
12

 Sozinha, a Standard Oil of New Jersey foi responsável pelo suprimento de um quarto do petróleo 
utilizado pela coalizão vencedora 
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Near East Development Corporation (americano) deteriam uma participação de 

23,75% do petróleo produzido (OFFICE OF THE HISTORIAN, s.d.; YERGIN, 1993). 

Nesse mesmo ano a americana SoCal (futura Chevron) ganhou concessão do 

governo do Bahrain para prospecção de petróleo em seu território, descobrindo 

significativas reservas em 1931. Em 1933 essa mesma empresa foi autorizada a 

explorar os abundantes recursos sauditas, uma vez que as autoridades do recém-

criado país se recusavam a concedê-los aos britânicos, na tentativa de minimizar as 

influências destes. Já em 1936, a Texas Oil Company (atual Texaco) adquiriu 50% 

da subsidiária da SoCal na Arábia Saudita, criando a joint venture Arabian-American 

Oil Company (Aramco). 

No ano de 1939 os investimentos americanos no Oriente Médio já haviam se 

tornado a mais expressiva investida externa do país. Além de concessões exclusivas 

no Bahrain e Arábia Saudita, o país também possuía participações nas concessões 

do Kuwait, Iraque, Síria, Transjordânia (atual Jordânia), Estados da Trégua (atual 

Emirados Árabes Unidos), Qatar, Oman, Palestina entre outros. O Oriente Médio 

assumiu papel central na segurança nacional dos Estados Unidos (KUNIHOLM, 

1980). Como alega Sheldon Richman: “Praticamente tudo o que os Estados Unidos 

fizeram no Oriente Médio pode ser entendido como contribuindo para a proteção do 

acesso de petróleo a longo prazo na região e, através desse acesso, a aclamação 

de Washington como hegemon” (RICHMAN, 1991). 

Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, a produção de petróleo bruto na 

Arábia Saudita foi inferior às expectativas dos americanos e a crescente demanda 

mundial. Ao contrário, a produção nos campos diminuiu em relação ao ano anterior, 

de 66,5 mil toneladas/ano para 53 mil toneladas/ano, o que ameaçou as concessões 

americanas junto ao rei Abd al-Aziz, que estava desesperadamente necessitado dos 

recursos financeiros advindos dos royalties. Os ingleses, por sua vez, estavam 

sempre prontos para se aproveitarem de quaisquer possíveis brechas americanas 

(KUNIHOLM, 1980). 

Buscando ajuda do governo americano, as gigantes do petróleo encontraram 

em Harold Ickes, então Secretário do Interior, um forte aliado. A favor da 

nacionalização da indústria do petróleo, Ickes foi encarregado de promover o 

aumento da produção americana tanto interna quanto externamente quando 

assumiu o cargo de Administrador do Petróleo de Guerra. Isso por que a condição 

da guerra, entre dezembro de 1941 e agosto de 1945, demandou aproximadamente 
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7 bilhões de barris para os Aliados, dos quais os Estados Unidos foi incumbido de 

fornecer 80% desse volume, ou 5,6 bilhões de barris. No que concerne à produção 

interna, houve um crescimento de 30% entre o período de 1940 a 1945, de 3,7 mb/d 

para 4,7 mb/d (e-EDUCATIONAL INSTITUTE, s.d.).  

Durante a Segunda Guerra Mundial o petróleo e seus derivados ganharam 

importância cada vez maior devido às revoluções tecnológicas nos arsenais de 

guerra. Em momentos de pico, a gasolina utilizada pelos Estados Unidos chegou a 

ser 100 vezes maior que a utilizada na Primeira Guerra. Sabendo da importância 

que o óleo adquirira enquanto motor das tropas, ambos os lados passaram a alvejar 

refinarias, oleodutos, e instalações da indústria de petróleo. 

Uma vez findada a guerra, havia a preocupação, por parte dos governantes 

do Oriente Médio, de que o interesse das grandes potências sobre região não se 

daria com a mesma intensidade. Mas a explosão da demanda nos Estados Unidos, 

resultado do fim do racionamento em prol do esforço de guerra, e o contexto inicial 

de disputa por influências com a União Soviética asseguraram a importância 

estratégica da região (YERGIN, 1993). 

Enquanto isso, devido às pressões financeiras e à destruição da infraestrutura 

dos países europeus que a guerra afligiu – e que foram somados a uma crise 

energética devido às restrições no fornecimento do carvão – a Inglaterra recorreu ao 

socorro americano, uma vez que não mais conseguia assumir o papel de garantidor 

da ordem na Europa e no Oriente Médio. Em 1947 os Estados Unidos assumiram a 

função, não mais sob a forma de protetorados, mas através de seu soft power. A 

instauração dos Planos Marshall e Colombo garantiu os recursos necessários para a 

reconstrução da Europa e do Japão, afastando-os da esfera de influência soviética. 

Como registrou um relatório do governo americano: “sem o petróleo, o Plano 

Marshall teria sido provavelmente um fracasso” (apud YERGIN, 1993). 

Aproximadamente 20% de toda assistência financeira concedida aos europeus 

através do plano entre os anos de 1948 a 1952 se destinou à importação de óleo e à 

reconstrução da infraestrutura da indústria petrolífera. A mudança na matriz 

energética europeia do carvão para o petróleo casou com o significativo aumento da 

produção no Oriente Médio, que em 1951 abastecia 80% da demanda do continente 

(YERGIN, 1993). 

Por mais que o apoio dos Estados Unidos à criação de um estado judaico na 

Palestina ameaçasse as relações com o rei saudita, que era abertamente 
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antissionista, uma ameaça concreta contra as concessões americanas não era 

viável, uma vez que grande parte dos recursos da coroa advinha da exploração do 

petróleo e a associação com americanos garantia a integridade territorial da Arábia 

Saudita. Pressionado pelos demais países árabes a punir os Estados Unidos pelo 

apoio a Israel, Ibn Saud alegou que a aliança havia tonado a Arábia Saudita “uma 

nação mais forte, poderosa e melhor para ajudar os Estados árabes vizinhos a 

resistirem às pretensões judaicas” (apud YERGIN, 1993). 

Com a Inglaterra do pós-guerra enfraquecida, os Estados Unidos poderiam 

expandir seus interesses no Oriente Médio para áreas que antes pertenciam à 

esfera de influência britânica, como o Irã. Em 1953, em meio a Guerra da Coreia e 

as pressões soviéticas na fronteira iraniana, e considerando a importância 

estratégica do país, que era responsável por 40% de todo o petróleo produzido no 

Oriente Médio, os Estados Unidos e a Inglaterra orquestraram uma operação para 

depor o então líder Mossadegh – que simpatizava com a União Soviética – em prol 

de um governo amigo. 

O próximo passo foi retomar a produção de petróleo, paralisada quando da 

nacionalização da Anglo-Iraniana. Um consórcio formado pela Standard de New 

Jersey, SocoNy, Texaco, SoCal, Gulf, Shell e a Compagnie Française des Pétroles, 

empresas que já atuavam em outras partes do Oriente Médio, juntamente com a 

Companhia Nacional de Petróleo Iraniana, iniciou operações em 29 de outubro de 

1954. Os Estados Unidos se tornaram, assim, os principais acionistas no mercado 

de petróleo do Oriente Médio, bem como uma espécie de polícia nas relações 

regionais. 

Quando da nacionalização do Canal de Suez por Nasser em 1956 como parte 

de uma iniciativa pan-arabista, as intervenções militares de França e Inglaterra, bem 

como de Israel, foram duramente condenadas por Eisenhower. As ações secretas 

destes poderiam ter consequências maiores no mundo árabe, uma vez que o Egito 

passou a estreitar seus laços com a União Soviética. As ameaças soviéticas de 

bombardear Paris, Londres e intervir militarmente na região em apoio ao Egito foram 

respondidas pelos Estados Unidos com advertências de contra-ataque. A crise de 

energia que se seguiu na Europa devido ao fechamento de Suez, embargo nas 

exportações direcionadas aos agressores e fechamento de oleodutos foram 

suplantados pelos esforços americanos de abastecê-los. 
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Como fruto do crescente nacionalismo árabe, que advogava que as 

companhias petrolíferas estrangeiras estavam exaurindo os recursos da região e 

angariando parcelas expressivas dos lucros que lhes cabiam por direito, em 14 de 

setembro de 1960 nasceu a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com 

a presença de dois membros não árabes: iranianos e venezuelanos. A nova 

organização controlava 80% do petróleo bruto mundial exportado e tanto os 

americanos quanto os árabes sabiam o poder que isso lhe conferia (YERGIN, 1993). 

Visando proteger a produção interna contra a abundância de óleo disponível 

no mercado internacional e evitar uma queda de preços a nível nacional, desde o 

governo Eisenhower, foram estabelecidas cotas máximas para a importação de 

petróleo nos Estados Unidos. Entretanto, em 1962, com o peso financeiro da guerra 

no Vietnã começando a repercutir internamente, o governo de Lyndon Johnson 

promoveu um afrouxamento dessas cotas. 

No ano de 1967, Nasser voltou a se preparar para uma ofensiva contra Israel, 

juntamente com a Jordânia e Iraque. Essa ofensiva foi frustrada pelo ataque 

israelense contra as forças egípcias no conflito que ficou conhecido como Guerra 

dos Seis Dias. Apenas 1 dia após o início dos ataques por Israel, a Arábia Saudita, 

Kuwait, Iraque, Líbia e Argélia decidiram por interromper o fluxo de petróleo em 

direção aos países simpatizantes com a nação judaica, nomeadamente os Estados 

Unidos, Grã-Bretanha e um embargo parcial à Alemanha Ocidental. Em 1 dia as 

exportações árabes foram reduzidas em 40%, ou 6 mb/d. E novamente os Estados 

Unidos se apressaram em suprir a demanda europeia, auxiliados pela Venezuela. A 

“arma do petróleo” ainda não havia alcançado o efeito esperado pelas nações 

árabes (YERGIN, 1993). 

Isso por que a indústria do petróleo americana não operava com a 

capacidade máxima instalada, mas possuía um excedente que era acionado em 

casos de crise, o que havia sido a salvação dos europeus até então. Mas o 

crescimento econômico das décadas de 1960 e início da década de 1970 fez com 

que a demanda americana saltasse de forma que a produção interna não mais 

suprisse as necessidades do país. Assim, em abril de 1973, Richard Nixon aboliu o 

sistema de cotas para importação estabelecido desde Eisenhower, colocando os 

Estados Unidos integralmente na disputa por petróleo do mercado internacional. De 

1967 a 1973 as importações cresceram 4,2 mb/d, representando um total de 38,7% 

do consumo americano (BRITISH PETROLEUM, 2013d). Esse fato, combinado com 
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o pico da produção americana, colocaram os Estados Unidos numa posição 

bastante vulnerável. 

Em 1973, antes mesmo do conflito árabe-israelense, os países membros da 

OPEP, liderados pelo Kuwait e pela Líbia, se articularam no sentido de reduzir a 

margem entre oferta e demanda a apenas 1%. A medida teria o efeito de aumentar o 

preço do petróleo ao mesmo tempo em que colocava os países importadores à 

mercê dos produtores. De 3 mb/d em 1970, a capacidade excedente foi reduzida 

para 500 kb/d em 1973 (YERGIN, 1993). 

  Já em outubro desse ano, impelidos a retaliar o apoio americano a Israel na 

Guerra de Yom Kippur, os países árabes decidiram por cortar suas produções, 

inicialmente, em 5 ou 10% e manter uma taxa de redução de 5% nos meses 

subsequentes. Além da redução na produção, foi imposta a proibição de exportação 

aos americanos e alguns de seus aliados, inclusive às forças militares locadas no 

Oriente.  

Como abordado no Capítulo 2, as consequências do embargo foram severas 

para os Estados Unidos, quadruplicando os preços do petróleo no mercado 

internacional, impondo restrições domésticas ao consumo através de racionamentos 

e expondo a vulnerabilidade dos Estados Unidos frente a sua dependência 

energética externa. 

Nessa época o Irã ganhava importância junto aos EUA em sua Estratégia dos 

Dois Pilares (Irã e Arábia Saudita), tanto por não ter participado do embargo de 1973 

quanto por fazer fronteira com a União Soviética, além de ser o principal comprador 

de armas dos Estados Unidos. 

No entanto, no ano de 1977, o xá Pahlavi vinha enfrentando críticas quanto 

sua política de liberalização e rápida abertura com fins de modernização da nação. 

O Aiatolá Khomeini, seu principal opositor, desejava instituir no Irã uma República 

Islâmica, reinserindo o país na tradição religiosa. A população apoiou Khomeini. Nas 

semanas que se seguiram, greves, protestos e massacres tomaram conta do país, 

atingindo inclusive a indústria petrolífera. No início de novembro de 1978 o volume 

exportado pelo país caiu de 4,5 mb/d para menos de 1 mb/d.  

Apesar desse volume ter sido parcialmente compensado pelo aumento na 

produção dos países árabes, a Revolução Iraniana e a ascensão de Khomeini 

tiveram impactos no mercado internacional. Como o segundo maior exportador 

mundial de petróleo, a queda na produção iraniana surtiu efeitos no preço, 
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aumentando-o em 263% entre 1978 e 1980 (BRITISH PETROLEUM, 2013d). As 

rupturas contratuais e a atmosfera de incertezas causadas pela deposição do regime 

geraram um frenesi no mercado internacional, onde cada barril de petróleo, 

fundamental para a segurança nacional dos importadores, passou a ser disputado. 

A série de movimentos em prol da nacionalização do petróleo e mudança no 

regime de concessões na década de 1970 alcançou seu clímax com a instituição do 

novo regime iraniano. O nacionalismo no Oriente Médio deixou claro para os 

americanos que eles não eram bem quistos na região. Aproveitando-se da posição 

enfraquecida dos Estados Unidos, a União Soviética avançou militarmente sobre o 

Afeganistão, vizinho do Irã, o que levou o presidente Carter a declarar que “qualquer 

tentativa de assumir o controle sobre o Golfo Pérsico [...] será considerada como um 

ataque aos interesses vitais dos Estados Unidos” (CARTER, 1980). 

Com as altas de preço tanto do Primeiro e Segundo Choques do Petróleo 

quanto da Guerra Irã-Iraque de 1980 somados à nacionalização da indústria, o 

sistema operacional petrolífero passou por profundas mudanças, deixando de ser 

uma indústria integrada – onde a mesma entidade explorava, refinava e distribuía 

como nas décadas de 1950 e 1960 – para se tornar um mercado de commodity 

marcado pela competição e busca pelos menores preços. Como reflexo dessas 

novas condições de mercado, surgiu em Nova York, no ano de 1983, o mercado de 

contratos futuros de óleo cru. 

O ano de 1985 viu um novo choque, dessa vez em condições opostas aos 

dois primeiros. A superprodução combinada com a queda da demanda fizeram os 

preços despencarem de USD$ 37,96 em 1980 para USD$ 15,10 em 1986 (BRITISH 

PETROLEUM, 2013d). Dessa vez eram os exportadores que competiam por 

mercados. A disputa se dava não apenas entre membros e não membros da OPEP, 

mas os próprios membros da organização se engajaram numa política de descontos 

sobre descontos, uns contra os outros, visando angariar mercados. 

Em 1987, no sétimo ano da guerra entre Irã e Iraque, o conflito ultrapassou as 

fronteiras a que estava restrito desde então para englobar o Kuwait. A guerra, cujos 

alvos eram essencialmente relacionados à indústria do petróleo, ameaçava o fluxo 

da produção e o acesso aos suprimentos da região, tornando-se um problema 

estratégico para os Estados Unidos e o abastecimento mundial. 

Os ataques iranianos a petroleiros kuwaitianos e as investidas em seu 

território sob alegação de que o país estava financiando a recuperação iraquiana 
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levaram-no a pedir proteção para os americanos. O presidente Reagan respondeu 

através da declaração de que os EUA garantiriam o fluxo do petróleo na região. 

Assim, em março do mesmo ano a bandeira americana foi colocada sobre 11 

petroleiros kuwaitianos, de forma que um ataque sobre eles representaria uma 

agressão direta aos Estados Unidos.  

Adicionalmente, navios de guerra americanos foram enviados para 

patrulharem o Golfo, e outros países como França, Inglaterra, Itália e Bélgica se 

juntaram à missão de assegurar o fluxo de petróleo na região, especialmente no 

Estreito de Hormuz, pelo qual passava o maior fluxo do petróleo mundial. Em 20 de 

agosto de 1988 o conflito terminou. 

  Entretanto, no dia 2 de agosto de 1990, o Iraque voltou à ofensiva, dessa 

vez contra o Kuwait, alegando não ter intenções de invadir o país vizinho, mas 

pressionar para que o Kuwait abdicasse da estratégia de produzir acima das cotas 

definidas pela OPEP. Os interesses de Saddam Hussein também estavam 

relacionados à anexação do país vizinho, numa estratégia de tornar-se a potência 

petrolífera número 1, bem como uma potência militar – para isso, Hussein adotou 

uma política massiva de importação de armamentos desde 1985 – o que aumentaria 

seu poder de barganha com o Ocidente (YERGIN, 1993). 

A resposta dos Estados Unidos e de toda a comunidade internacional foi 

imediata. O temor de que a Arábia Saudita se tornasse a próxima conquista de 

Hussein e que o número de nações amigas no Oriente Médio se restringisse, impeliu 

os EUA a duplicarem suas forças militares na região, preparando-se para o conflito.  

Passado o prazo de 15 de janeiro de 1991 determinado pela Resolução 678 

do Conselho de Segurança para que o Iraque retirasse suas tropas do Kuwait, não 

havendo qualquer resposta da parte iraquiana, os Estados Unidos lançaram a 

Operação Desert Storm. Em 17 de janeiro, 700 aviões da coalizão de Estados 

opostos ao Iraque investiram contra Bagdá, minando, principalmente, seu sistema 

elétrico e de abastecimento de água. 

Não podendo resistir às investidas aéreas e terrestres, Saddam Hussein 

deixou o Kuwait, mas não sem antes destruir tanto quanto podia da indústria 

petrolífera do país. Aproximadamente 600 poços foram incendiados, o que fez com a 

indústria kuwaitiana perdesse quase 6 milhões de barris de petróleo por dia. No dia 

28 de fevereiro de 1991 um cessar-fogo foi decretado (YERGIN, 1993). 
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Com a intervenção militar no conflito Iraque-Kuwait o presidente George H. W. 

Bush iniciou um período de contínuas investidas militares em outros países, sob o 

pretexto de ação humanitária. Bush, um texano que havia tido relevante participação 

na indústria do petróleo de sua região, não havia abdicado de seu papel, agindo, 

muitas vezes, em defesa dos interesses dessa indústria (BANDEIRA, 2013). 

Ao fim da operação no Iraque, que incluía severas sanções econômicas, 

24.000 tropas e 26 navios de guerra foram mantidos no Golfo Pérsico visando 

garantir o acesso americano ao petróleo e o fluxo da commodity na região. 

No ano de 1996, os Estados Unidos intensificaram as sanções impostas 

sobre o Irã desde 1979 através do Iran Sanctions Act alegando que o Estado 

perseguia tornar-se uma potência nuclear. As sanções permanecem até hoje 

bloqueando a transferência de armas e tecnologias que poderiam levar adiante o 

programa nuclear iraniano, setores da economia relevantes para as atividades de 

proliferação e visando engajar o Irã em negociações construtivas junto às atuais 

potências nucleares, permitindo o acompanhamento da Agência Internacional de 

Energia Atômica sobre seu programa nuclear de fins civis, o que resultaria no fim 

das sanções (UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, s.d.a). 

No ano de 1998, o Iraqi Liberation Act foi aprovado nos Estados Unidos, 

prevendo uma assistência militar e financeira de milhões de dólares para forças 

contrárias ao regime de Hussein, numa tentativa fracassada de instituir no país uma 

democracia amigável aos interesses americanos. 

Meses após o Ato, os EUA deram início à Operação Desert Fox, visando 

destruir o arsenal de armas químicas e biológicas de destruição em massa que o 

Iraque supostamente possuía. Para isso, uma coligação entre EUA e Inglaterra 

passou a bombardear alvos estratégicos no país. 

Após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e a 

deflagração da Guerra ao Terror, o país passou a intervir militarmente no 

Afeganistão, base das operações da Al-Qaeda, depondo o governo talibã na 

Operação Enduring Freedom. 

Além do Afeganistão, os EUA intervieram novamente no Iraque em 2003, 

aproveitando-se da oportunidade para depor o líder Saddam Hussein e coordenar a 

transição do regime autocrático para uma democracia. Entretanto uma guerra civil 

entre xiitas e sunitas eclodiu no país, tornando a situação iraquiana mais complexa e 

sua infraestrutura ainda mais precária. 
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É interessante notar o aprofundamento do envolvimento americano na região 

que, na década de 1920 se dava exclusivamente através das companhias de 

petróleo, com raras intervenções do governo, que agia junto às autoridades locais 

para garantir os interesses das companhias americanas quando necessário. 

A partir do momento em que o país se tornou altamente dependente do 

petróleo advindo do Oriente Médio esse isolacionismo do governo mudou de figura 

passando a ter um caráter intervencionista. Essa transformação aconteceu 

principalmente quando do fim da Segunda Guerra Mundial, quando o país se tornou 

uma superpotência, e adquiriu nova força no Choque de 1973, que expôs a 

vulnerabilidade americana ao mesmo tempo em que potencializou o poder de 

barganha árabe, com o sucesso da “arma do petróleo”. O envolvimento americano 

deixou de ser assunto comercial e ganhou cunho de segurança nacional, 

justificando, desde a perspectiva americana, quaisquer medidas para garantia de 

seus interesses. 

 

3.2 A ATUAL POSIÇÃO AMERICANA NO ORIENTE MÉDIO: O GOVERNO OBAMA 

 

Com o início da administração de Barack Obama em 2009, o presidente tem 

enfrentado diversos desafios na região, como a busca do Irã por armas nucleares, a 

situação de fragilidade no Iraque – que ainda não se recuperou das guerras de 1991 

e 2003 – o frágil governo da Palestina sob constantes ameaças do Hamas e os 

sérios danos causados à reputação americana na região. 

O presidente Obama adotou uma postura bastante pragmática em relação ao 

Oriente Médio, com um discreto “rebalancing towards Asia”. Essa nova política 

significa uma redistribuição dos recursos americanos, movendo-os de áreas onde 

eles não mais são críticos para onde eles estão sendo demandados. Essa alocação 

mais racional e eficiente dos recursos está sendo acompanhada de uma maior 

flexibilidade e sustentabilidade das operações. As tropas no Iraque e Afeganistão, 

por exemplo, foram reduzidas à metade, de 180 mil para 90 mil pessoas em janeiro 

de 2012, uma vez que a guerra no primeiro chegou ao fim e, no segundo, a 

administração do país está retornando ao controle afegão (OBAMA, 2012).  

É necessário ressaltar que o novo foco da política externa americana, apesar 

de representar uma ruptura em relação às tendências históricas, não significa que os 

Estados Unidos abandonarão o Oriente Médio. Pelo contrário, continuarão a intervir 
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na região em busca da garantia de seus interesses. Os americanos não poderiam 

negligenciar os recursos da região e colocar em risco todo o esforço de décadas de 

envolvimento (ECHAGÜE, 2013). 

De acordo com o Guia de Defesa Estratégica dos Estados Unidos de 2012, as 

ações do país para o Oriente Médio nos próximos anos estarão relacionadas com a 

contenção de extremistas, a desestabilização de ameaças, além da garantia de 

manutenção do apoio às nações amigas.  

O país, em colaboração com o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), 

manterá seus esforços para impedir que o Irã se torne uma potência nuclear. De 

igual forma, os Estados Unidos garantirão a proteção de Israel bem como a paz na 

região do Oriente Médio (UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE, 2012). 

As declarações de cortes orçamentários das forças militares americanas em 

operações fora de seu território não se aplicam as tropas lotadas no Oriente Médio 

ou no Sudeste Asiático, de acordo com o próprio presidente Obama (2012), visto 

que estas são indispensáveis à manutenção da ordem sistêmica. 

Os fundos aprovados pelo orçamento da defesa relacionados ao “rebalancing 

towards Asia” consistem na criação de uma presença mais enfática da marinha 

americana no Pacífico; investimentos em tecnologias de ataque e contra-ataque de 

guerra; e em estruturas de reparo e recuperação de danos de guerra (UNITED 

STATES DEPARTMENT OF DEFENSE, 2013).  

É inegável que a demonstração da força americana no Pacífico não se 

relacione com a disposição de novas fronteiras de óleo e gás, com as disputas 

territoriais pelo Mar do Sul da China e com a crescente importância do sudeste 

asiático em termos de demanda energética e a dinâmica do abastecimento. As 

implicações dessa estratégia serão mais bem detalhadas no quinto capítulo. 

 

3.3 EMPREENDIMENTOS ATUAIS DAS PETROLEIRAS AMERICANAS NA 

REGIÃO 

 

Nos Emirados Árabes Unidos, a ExxonMobil, juntamente com a Abu Dhabi 

National Oil Company e a Japan Oil Development Company formaram uma joint 

venture para exploração de um dos maiores campos de petróleo no mundo: o 

Zakum Superior. O campo, atualmente, produz cerca de 500 kb/d (EXXONMOBIL, 

s.d.b). 
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Uma característica da exploração no país é a facilidade de construção de 

ilhas artificiais que, no lugar das plataformas off-shore, já foram responsáveis pela 

economia de bilhões de dólares para a joint venture. 

No Iraque a companhia assinou um contrato com a Oil Exploration Company 

of Iraq e a Shell para a retomada da produção e reconstrução da infraestrutura no 

campo de Qurna Ocidental I, localizado ao sul do país. 

No entanto, sua posição estava ameaçada, uma vez que a petroleira assinou 

três outros contratos com os Curdos, que disputam territórios com o governo central 

do Iraque no norte do país, onde grande parte das reservas iraquianas está 

localizada (COCKBURN, 2011). Dando um ultimado à companhia, o governo 

iraquiano propôs que a Exxon vendesse sua participação no campo de Qurna 

Ocidental I ou que abrisse mão das áreas de exploração negociadas com os Curdos. 

Em 2013 a companhia vendeu uma parcela de sua participação no campo ao sul do 

Iraque para a China e Indonésia (KARIM, 2013). 

No Qatar a produção e os investimentos da ExxonMobil se concentram nos 

projetos de exploração de GNL, cuja produção alcança mais de 61 milhões de 

toneladas de gás natural liquefeito (EXXONMOBIL, s.d.a). 

Seguindo as investidas da ExxonMobil no Iraque, a também americana 

Chevron comprou a participação de 80% na exploração de dois blocos na região 

semi-autônoma do governo curdo em julho de 2012, detidos anteriormente pela 

indiana Reliance Industries. Como resposta a essa ação, o governo de Bagdá 

cancelou a participação da americana nos leilões para exploração em blocos no 

restante do país, banindo a companhia de atuar no Iraque não curdo (AJRASH; 

RAZZOUK, 2012).  

Em junho de 2013 a Chevron voltou a assinar contratos com o governo curdo 

para exploração do campo Qara Dagh, ao sul do território. Esses contratos são 

considerados ilegais pelo governo central de Bagdá, uma vez que não passaram 

pela aprovação do Ministério de Energia local (YOUR MIDDLE EAST, 2013). 

Já a pareceria Chevron Phillips Chemical Co. tem buscado expandir sua 

atuação em todo o Oriente Médio, através da construção de novas plantas. A 

companhia também possui participação em projetos na Arábia Saudita e Qatar 

juntamente com outras multinacionais. 

A Chevron na Arábia Saudita explora, juntamente com a Kuwait Gulf Oil 

Company a reserva localizada na zona neutra entre os dois países, operando em 
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três campos: Wafra, South Umm Gudair e South Fuwaris. Um quarto campo, 

Humma, está sendo prospectado na região. 

Um projeto de USD$ 340 milhões envolvendo 25 poços produtores, 16 poços 

para injeção de vapor e mais 16 para controle de temperatura está sendo colocado 

em prática pela companhia nessa mesma zona neutra. O objetivo do projeto 

consiste em melhorar a capacidade de recuperação do poço, prolongando sua vida 

útil (ETHERIDGE, 2010). 

Já a ConocoPhillips possui operações no Qatar, juntamente com a Qatar 

Petroleum, num projeto firmado em 2003 para a exploração de gás natural e líquidos 

de gás natural no campo Qatargas 3, ao norte do país. 

 

3.4 A PERSPECTIVA DO PETRÓLEO NO ORIENTE MÉDIO 

 

Segundo relatório da AIE (World Energy Outlook, 2013) apesar de perder 

relativa importância nos próximos anos devido às ofertas crescentes de óleo nos 

Estados Unidos, Canadá e Brasil, os países membros da OPEP voltam a ganhar 

força na década de 2020, mantendo-se como a única vasta fonte de petróleo barato. 

A Agência estima que no final de 2012 o Oriente Médio possuía uma reserva de 971 

bilhões de barris de petróleo bruto. A tabela demonstra o potencial das reservas do 

Oriente Médio, em comparação com países e regiões selecionados. 
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TABELA 1 Recursos recuperáveis e reservas comprovadas em regiões 

selecionadas 

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 

 

Mas nessa década (2010-2020), a maior oferta de petróleo no mercado 

internacional demandará ações por parte dos membros da OPEP no sentido de 

restringir suas ofertas, evitando uma “inundação” de petróleo no mercado, o que 

levaria a uma queda dos preços. 

A partir da década de 2030 a Arábia Saudita retoma a posição de maior 

produtor mundial de petróleo, com o declínio da produção americana. Detentora das 

maiores reservas convencionais de petróleo do mundo, a política do país será de 

reduzir sua capacidade ociosa para 1,5 ou 2 mb/d, produzindo um volume de 12, 5 

milhões de barris de petróleo por dia13. 

A produção iraquiana, por sua vez, representará a maior participação no 

crescimento da oferta mundial. Crescerá de 3 mb/d em 2012 para 7,9 mb/d em 

2035, ou 162%. Entretanto uma série de investimentos e melhorias em infraestrutura 

é necessária para que o Iraque alcance uma capacidade de produção adequada ao 

tamanho de suas reservas. 

Já o futuro da produção no vizinho Irã é incerto uma vez que o país enfrenta 

sanções impostas pelos americanos. A produção caiu para 3,5 mb/d em 2012 e 

mantém essa tendência, alcançando 2,6 mb/d em meados de 2013, o menor nível 
                                                           
13

 Para dados de produção de petróleo e gás natural no Oriente Médio, consultar Anexos 2 e 5. 
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nos últimos 20 anos. Numa expectativa de que os litígios entre Estados Unidos e Irã 

já estejam resolvidos até década de 2020, a Agência prevê um aumento na 

produção do país, que passa a atingir os 4,2 mb/d em 2035. 

Nos Emirados Árabes Unidos, a produção não apresentará um aumento 

significativo, de forma que o modesto crescimento será fruto do avanço das técnicas 

de recuperação de petróleo. A AIE (World Energy Outlook, 2013) prevê um 

crescimento de 3,5 para 3,7 mb/d para o período de 2012 a 2035. 

Já no Qatar, a produção de líquidos deverá aumentar de 550 kb/d para 2,6 

mb/d no período de projeção, estando esse volume quase que integralmente 

relacionado aos líquidos de gás natural. A produção de gás natural terá significativo 

crescimento entre 2011 e 2035, de 151 milhões de metros cúbicos para 237 milhões 

m³, resultando no aumento das exportações de GNL. 

No período avaliado pelo relatório, os países membros da OPEP serão 

responsáveis por dois terços da oferta acrescida no mercado internacional de 

petróleo e derivados e seu market share aumentará de 43% para 46% em 2035. A 

figura a seguir demonstra a participação da produção da OPEP no cenário projetado 

pela Agência. 

 

FIGURA 4 Variações de produção OPEP e não OPEP ao longo do período de 

projeção. 

 
Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 
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3.4.1 Novidade: o rápido crescimento da demanda na região 

 

Com o expressivo crescimento econômico que marcou o período de 2003 a 

2007, e considerando que de 1990 a 2009 a economia mundial quase triplicou de 

tamanho, novas tendências econômicas e de padrão de vida surgiram nos países 

em desenvolvimento. Para o futuro, a tendência de crescimento econômico no 

Oriente Médio e sudeste asiático se mantém. De acordo com o British Petroleum 

Regional Insights (BRITISH PETROLEUM, 2013b), é estimado que o PIB do primeiro 

cresça 89% no período de 2012 a 2035. 

China, Índia e o Oriente Médio estão demandando mais petróleo para mover 

a indústria, cuja demanda crescerá 84% até 2035, gerar eletricidade, que verá um 

crescimento de 79% e abastecer a crescente frota de veículos, que demandará 71% 

mais energia (YERGIN, 1993; BRITISH PETROLEUM, 2013b).  

Ainda antes de 2030 a demanda por petróleo no Oriente Médio se igualará 

àquela da União Europeia, mesmo a região possuindo metade da população e um 

terço da economia da Europa14. O rápido crescimento da demanda é resultado da 

massiva política de subsídio ao petróleo, que no ano de 2012 foi de 

aproximadamente 112 bilhões de dólares, fazendo com que o consumo de óleo per 

capta no Oriente Médio seja o maior do mundo. O consumo per capta na Arábia 

Saudita, por exemplo, está 10 vezes acima da média mundial (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2013). 

De acordo com a AIE (World Energy Outlook, 2013), somando-se os 

subsídios à indústria petrolífera aos concedidos ao gás natural e à geração elétrica, 

os recursos chegam a USD$ 203 bilhões, ou 40% de todo o subsídio mundial aos 

combustíveis fósseis. 

Desde o início do novo milênio o consumo no Oriente Médio cresceu 2,6 

mb/d, uma média de 4% ao ano (enquanto a China cresceu 6,2% ao ano) 

totalizando 6,9 mb/d em 2012 e representando aproximadamente um quarto do 

crescimento da demanda mundial nesse período. Além disso, os combustíveis 

fósseis representarão 98% da matriz energética da região em 2035 (BRITISH 

PETROLEUM, 2013b). 

                                                           
14

 Para dados sobre a demanda por petróleo e gás natural no Oriente Médio, consultar Anexos 1 e 3. 
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Como forma de controlar o rápido crescimento da demanda, países como o 

Irã e a Arábia Saudita têm buscado rever as políticas relacionadas ao petróleo. O 

primeiro apresentou uma proposta de redução dos subsídios que não foi bem aceita 

tanto pela oposição do país quanto pela população. Já o segundo voltou seus 

esforços para aumentar a eficiência energética, bem como buscar diversificar a 

matriz energética nacional, reduzindo a dependência do petróleo. 

Para o período de projeção, a Agência Internacional de Energia estima que a 

demanda no Oriente Médio crescerá 2,9 mb/d, se aproximando dos 10 milhões de 

barris diários em 2035. 

Buscando diversificar suas pautas de exportações para além do petróleo 

bruto, os países da região passarão a investir na construção de plantas 

petroquímicas e refinarias. Dessa forma, a utilização do petróleo como matéria prima 

irá dobrar no período considerado pelo World Energy Outlook (2013). Portanto, a 

estimativa de acrescentar 4,7 mb/d no suprimento mundial se resume a apenas 1,7 

mb/d de petróleo bruto disponível para exportação. Esses investimentos reverterão o 

papel do Oriente Médio enquanto importador de gasolina e diesel, passando a 

exportá-los. 

Conforme a demanda na região cresce acima da capacidade de produção, a 

capacidade de exportação cai de 72 para 65% em 2035 (BRITISH PETROLEUM, 

2013b). Esse fato vai forçar os gigantes asiáticos, com suas demandas energéticas 
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4 CRESCEM OS APETITES ENERGÉTICOS DE CHINA E ÍNDIA 

 

4.1 A ÍNDIA 

 

De acordo com o relatório World Energy Outlook 2013 da Agência 

Internacional de Energia, 63% do crescimento da demanda mundial por energia no 

período de 2011 a 2035 virá dos países asiáticos em desenvolvimento. 

Apesar de a China impulsionar o crescimento da demanda energética mundial 

no primeiro segmento da projeção, posteriormente a 2025 o maior ritmo de 

crescimento será dado pela Índia, que dobrará a sua demanda entre 2012 e 2035 e 

alcançará os níveis de consumo da União Europeia, embora em base per capta 

ainda consuma apenas um terço da energia demandada no velho continente. 

Ainda de acordo com a Agência, o baixo nível de consumo per capta reflete a 

realidade indiana, que abriga o maior número de pessoas sem acesso à eletricidade 

no planeta e que, embora amplie esse acesso de 75% hoje para 90% de sua 

população, permanece, em 2030, com esse mesmo status. 

Em relação à demanda por petróleo, o país se iguala ao Japão em 2020 e 

atinge mais de 8 mb/d em 2035, um crescimento de 125% em relação à demanda de 

3,6 mb/d em 2012, ultrapassando a União Europeia nesse quesito. O segmento de 

maior expressão é o de transporte, devido à combinação do crescimento da frota 

com os baixos níveis de eficiência energética dos veículos15. 

Já a produção de petróleo bruto no país cai de 0,9 mb/d em 2012 para 0,6 

mb/d em 2035, apesar dos investimentos de 59 bilhões de dólares no setor 

upstream ao longo desse período. A pouca expressão da produção indiana torna o 

país extremamente vulnerável a choques de preço no mercado internacional, já que 

a quase totalidade de seu consumo é importado16. 

A demanda por derivados de petróleo cresce 4,5 mb/d até 2035. Sendo 

atualmente um significante exportador de derivados, essa tendência irá se reverter 

após 2020. 

O padrão de crescimento da capacidade de refino na Índia é reflexo de sua 

tendência de crescimento econômico e da demanda por petróleo uma vez que sua 

                                                           
15

 Para dados sobre a demanda por petróleo e gás natural na Índia, consultar Anexos 1 e 3. 
16

 Para dados de produção de petróleo e gás natural na Índia, consultar Anexos 2 e 4. 
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atual capacidade de 4,4 mb/d é expandida a apenas 4,9 mb/d até 2020, para 

posteriormente atingir 7 mb/d em 2035. 

Numa tentativa de conter o crescimento da demanda, a Índia tem 

implementado reformas na precificação de derivados de petróleo, do carvão e do 

gás natural, como reajustes mensais no preço do diesel e revisão trimestral dos 

preços do gás natural. A medida busca tanto eliminar os subsídios aos combustíveis 

fósseis quanto prover maiores incentivos aos geradores de energia elétrica para 

evitar os constantes apagões e black-outs no país (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2013). 

Já em relação ao gás natural o consumo na Índia tende a se manter modesto 

durante a primeira parte do período de projeção, devido às restrições da produção 

nacional – mesmo com o investimento de 117 bilhões de dólares no setor upstream, 

o dobro do montante previsto para o petróleo – e aos altos preços do GNL no 

mercado internacional. Porém a partir de 2020 o consumo cresce de 87 bilhões m³ 

para 172 bilhões m³ em 2035, dos quais 80 bilhões m³, ou 53%, se destinam à 

geração elétrica. 

Já a produção de gás natural é incrementada em 52 bilhões m³ ao longo do 

período de projeção, crescendo de 46 bilhões m³ em 2011 para 98 bilhões m³ em 

2035. 

A produção de gás não convencional no país, hoje inexistente, se torna uma 

alternativa cada vez mais atraente para alcançar a crescente demanda e reduzir a 

dependência energética da nação. Portanto, o governo tem criado as bases 

regulamentares para que a exploração de reservas não convencionais se inicie, com 

leilões para licenças exploratórias em pelo menos 100 blocos (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2013). 

Um dos desafios à produção não convencional indiana é a insuficiência de 

infraestrutura de transporte, como gasodutos e outras instalações, em determinadas 

regiões do país. Além disso, o regime fiscal atual provê pouco incentivo para a 

exploração não convencional, já que esta é mais custosa e, para ser 

economicamente viável, necessita que o gás natural seja cotado a preços mais 

elevados. 

Uma vez que as medidas de revisão de precificação entrem em vigor e 

surtam efeito no mercado, é esperado o desenvolvimento da produção não 

convencional na Índia, alcançando 35 bilhões m³ em 2035. 
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No que concerne ao carvão, a Índia é a principal responsável pelo 

crescimento na demanda mundial em termos absolutos, dobrando seu consumo até 

2035, atingindo 972 mega toneladas de carvão equivalente, um crescimento de 

3,1% ao ano. 

Sua produção saltará de 360 mtce em 2011 para 624 mtce em 2035, um 

crescimento de 73% ao longo do período de projeção. 

 

4.2 A CHINA 

 

A China, que recentemente se tornou o maior consumidor de energia do 

mundo, exigirá, já em 2035, quase o dobro da energia demandada pelos Estados 

Unidos, o segundo consumidor mundial. A energia per capta na China crescerá 

acima da média – um total de 40% ao longo do período projetado – o que 

aproximará o país do nível per capta de consumo da União Europeia. 

O crescimento da demanda chinesa é o maior do mundo em termos absolutos 

em todos os segmentos analisados pelo relatório (geração elétrica, indústria, 

transporte, residencial) e também em todos os combustíveis (petróleo, gás natural, 

energia nuclear, hidro, eólica e solar)17. 

Visando conter a poluição e aumentar sua segurança energética a China tem 

investido tanto em gás natural, cujo consumo quadruplica até 2035, como em 

energia renovável, como a solar, cuja capacidade alcança 160 Gigawatts (GW), um 

crescimento de 457% em relação à capacidade estimada para 2015. Esses 

investimentos reduzirão a participação do carvão na matriz energética chinesa, 

tendo grande impacto no mercado mundial desse combustível. 

Ainda de acordo com a AIE (World Energy Outlook, 2013) o país deve atingir 

o acesso universal à energia elétrica nos próximos anos. 

No que concerne ao petróleo, a China está prestes a se tornar o maior 

importador mundial e na década de 2030 se tornará o maior consumidor do mundo, 

atingindo uma demanda de 15,6 mb/d em 2035. Nessa mesma década a frota 

chinesa se torna a maior consumidora mundial se comparada às demais, exigindo 

7,9 mb/d, o que representa 49,3% da demanda do país. 

                                                           
17

 Para dados sobre a demanda por petróleo e gás natural na China, consultar Anexos 1 e 3. 
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Juntas, as importações de petróleo de China e Índia dobram ao longo do 

período de projeção, atingindo 18,5 mb/d em 2035. 

Entretanto o crescimento da demanda chinesa tende a desacelerar ao longo 

do período de projeção do World Energy Outlook (2013), de uma média anual de 

3,7% entre os anos de 2012 e 2020 para 1,3% até 2035. Essa desaceleração se 

deve ao menor ritmo de crescimento da economia e população, bem como a uma 

mudança na dinâmica do setor de transportes. 

O volume de óleo produzido no país cai 0,8 mb/d, de 4,2 mb/d em 2012 para 

3,4 mb/d em 2035, essa queda se concentrando nos últimos 5 anos do período de 

projeção, já que seus maiores campos, incluindo o supergigante Daqing,  atingirão a 

fase de maturação18. 

Quanto à produção de petróleo não convencional a Agência Internacional de 

Energia (World Energy Outlook, 2013) prevê que as pressões da demanda servirão 

de incentivo para que o país explore suas reservas mais complexas. A China se 

torna o país com as melhores condições de replicar o boom energético norte-

americano, sendo capaz de criar economias de escala para reduzir os custos da 

exploração não convencional. 

As dificuldades que a China pode enfrentar nesse tipo de produção se 

referem a alta densidade populacional de algumas áreas, escassez de água para 

realização do fracking em outras, ambiente pobre em competição – uma vez que o 

Estado detém o direito aos recursos naturais – e o alto custo de manutenção da 

infraestrutura em algumas partes do país, até mesmo no que tange a exploração 

convencional. 

No que diz respeito ao gás natural, a demanda do país atinge 530 bilhões m³ 

em 2035, se destinando em grande parte à geração elétrica, uma vez que a 

preocupação com a qualidade do ar nos crescentes centros urbanos tem fomentado 

a substituição do carvão pelo gás natural. 

No setor de transporte o crescimento da demanda pelo gás também se 

mostra significativo ao longo do período de projeção, saindo de 11 bilhões m³ em 

2011 para 35 bilhões m³, um crescimento de 318%. 

A produção de gás natural no país triplica até 2035, de 103 bm³ em 2011 para 

320 bm³. Entretanto a projeção desse volume depende do desempenho da produção 
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 Para dados sobre a produção de petróleo e gás natural na China, consultar Anexos 2 e 4. 
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não convencional, bem como da implementação de novas políticas de precificação 

do gás já anunciadas por Beijing em 2011. Essas políticas se destinam a atrair 

investimentos para o segmento upstream e para infraestrutura da indústria de óleo e 

gás (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). 

Para a produção de gás não convencional, dois leilões já foram realizados, 

onde empresas estrangeiras adquiriram participação minoritária para produção em 

campos de forma conjunta com as estatais chinesas. A participação das companhias 

estrangeiras permite uma transferência de tecnologia que é fundamental para as 

petrolíferas locais operarem suas reservas não convencionais. 

Mesmo com uma geologia desfavorável em relação a dos Estados Unidos – a 

Agência Internacional de Energia estima que as formações rochosas em que o shale 

gas está aprisionado sejam muito mais profundas do que nos EUA, elevando o custo 

da produção – a extração de gás não convencional deve alcançar 120 bilhões m³ em 

2035. 

Além da geologia, outros fatores podem atrasar o desenvolvimento do gás 

natural na China, como o fato de as reservas mais promissoras estarem localizadas 

em regiões montanhosas de difícil acesso, a disponibilidade de água e infraestrutura 

de gasodutos, além da capacidade de processamento. 

Devido ao crescimento da demanda em relação à capacidade de produção do 

país, as estatais chinesas lideram uma tendência asiática de compra de participação 

de direitos de exploração e produção em diversos países, estando entre as 

principais investidoras do mundo no segmento upstream.  

Juntas, as aquisições da CNPC, CNOOC e Sinopec (China), Petronas 

(Malásia), Pertamina (Indonésia) e PTT (Tailândia) somam um quinto de todas as 

realizadas no mundo. Além de diversificar o portfólio de possessões, as companhias 

buscam adquirir know-how técnico de exploração em águas ultra-profundas e em 

reservas não convencionais. 

As reservas chinesas fora de suas fronteiras já foram responsáveis por 

incrementar a produção das companhias em 2 mb/d em meados de 2013 e a 

expectativa é que esse volume cresça para 3 ou 3,5 mb/d em 2015 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2013). 

Enquanto isso a demanda chinesa por petróleo cresce muito acima da 

capacidade de produção do país, fazendo com que o volume importado atinja 6,7 

mb/d em 2015 e 12,2 mb/d em 2035. 
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Portanto, além de liderarem as aquisições de novos blocos exploratórios no 

exterior, as estatais asiáticas – especialmente as chinesas – se tornarão as maiores 

importadoras do óleo negociado no mercado internacional. Em 2012, mais de 17 

mb/d se destinaram a países como Índia, China, Japão, Coréia do Sul e Singapura. 

Em 2035 a AIE (World Energy Outlook, 2013) estima que esse volume alcance 28 

mb/d, um crescimento de 64,7%, para atender a expansão da capacidade de refino 

da região, principalmente na China e na Índia. 

A expansão da capacidade de refino, que é reflexo da crescente demanda por 

derivados de petróleo, aumentará 5,8 mb/d ao longo do período de projeção do 

World Energy Outlook 2013. A infraestrutura chinesa, capaz de refinar 11,7 mb/d em 

2012, será ampliada intensamente até 2020, com uma adição de 3,2 mb/d, e depois 

desacelera, acrescentando mais 1,5 mb/d até 2035.  

 

4.3 A CORRIDA ENERGÉTICA DE CHINA E ÍNDIA PELOS RECURSOS DO 

ORIENTE MÉDIO 

 

A combinação da crescente demanda energética de países asiáticos em 

desenvolvimento e as recentes descobertas de recursos não convencionais na 

América do Norte têm contribuído para que o centro de gravidade da demanda 

internacional de energia se desloque em direção ao sudeste asiático (BUNN, s.d.b). 

Segundo Talmiz Ahmad, diplomata indiano e especialista em Oriente Médio, a 

diminuição da dependência dos Estados Unidos em relação ao petróleo dessa 

região criou espaço para atuação de gigantes como Índia e China, cujas crescentes 

demandas energéticas os impelem em direção ao Oriente Médio (AHMAD apud 

INDO-ASIAN NEWS SERVICE, 2014). De acordo com Danielle Cohen e Jonathan 

Kirshner “o aumento da utilização de energia nesses dois países tem sido 

acompanhado por uma onda de investimentos estratégicos conforme eles buscam 

maximizar sua segurança energética” (apud BUNN, s.d.b). 

As políticas de China e Índia em relação ao Oriente Médio tem por 

característica o pragmatismo uma vez que são baseadas em princípios de não 

intervenção e neutralidade, conhecidas como “no strings attached”, e 

frequentemente são acompanhadas de cooperação militar, em defesa estratégica, 

tecnologia e infraestrutura da indústria petrolífera (KHORRAMI, 2012). 
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A Índia tem cultivado relações com diversos países que possuem atritos 

diplomáticos entre si como o Irã, a Arábia Saudita e Israel. Equilibrar essas relações 

e mantê-las pujantes constitui um dos principais desafios da política externa indiana 

e o pilar da segurança energética do país. 

 As relações com o Irã, apesar dos esforços indianos, não vivem momentos 

de grande proximidade, uma vez que o país tem fortalecido suas relações com o 

Paquistão, que assinou com Teerã um acordo para construção de um duto entre os 

dois países, em negociação desde 1994. Também a aliança com a China tem 

minado as oportunidades indianas de aproximação com o Irã (PANT, 2014). 

Atualmente o país é fonte de 8% do volume de óleo importado pela Índia, 

número que não tende a crescer devido às restrições impostas pelos Estados 

Unidos através das sanções às exportações do óleo iraniano. Devido a uma recente 

aproximação entre os EUA e a Índia, suas relações com o Irã estão condicionadas 

ao relacionamento dos Estados Unidos com esse último (DIKSHIT, 2013).  

O projeto de construção do gasoduto IPI (Irã-Paquistão-Índia), por exemplo, 

foi abortado pela Índia sob alegação de que o trânsito do gasoduto em território 

paquistanês tornaria a Índia exposta a sabotagens e cortes de energia, além do alto 

preço do gás cobrado pelo Irã. Visando minar o projeto, os Estados Unidos 

buscaram convencer o Paquistão, sem sucesso, a abandonar o acordo, oferecendo, 

em troca, assistência financeira para construção de terminais de GNL e facilitação 

na importação de energia elétrica do Tadjiquistão através do Afeganistão 

(COLBERT; LEVKOWICZ, 2010). 

Já o plano de construção do gasoduto TAPI (Turcomenistão-Afeganistão-

Paquistão-Índia), que conta com o suporte norte-americano se constituindo uma 

alternativa ao IPI, está sendo levado adiante pelas autoridades indianas, mesmo 

transitando em território paquistanês, uma vez que especialistas indicaram a 

necessidade de a Índia reduzir sua dependência do caro GNL através da construção 

de dutos de transporte de gás (BAGCHI, 2014; TURKMENISTAN.RU, 2014). 

Por sua vez, a proximidade da Índia com os países do Golfo se dá de forma 

natural, já que estes empregam aproximadamente 6 milhões de imigrantes indianos, 

cujas remessas enviadas ao país de origem alcançaram 24,9 bilhões de dólares no ano 

de 2013. A cooperação na área de Tecnologia da Informação também é significativa, 

uma vez que a Índia é uma potência nesse campo (KHORRAMI, 2012; BUNDHUN, 

2013). 
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A estratégia de estreitamento das relações com países do golfo arábico 

convergiu com a política de “Look East” desses países, adotada em consequência 

da exploração de recursos não convencionais na América do Norte e das políticas 

de eficiência energética na Europa, que levaram a redução das importações do óleo 

do Oriente Médio (PANT, 2014).  

Os países membros do Conselho de Cooperação do Golfo são responsáveis 

por 60% das importações de petróleo indianas, sendo a Arábia Saudita a principal 

fornecedora, com 20% de todo o volume importado pelo país. (INDO-ASIAN NEWS 

SERVICE, 2014). 

Objetivando manter a livre mobilidade do fluxo de petróleo na região a 

colaboração da Índia com os países do golfo arábico se estende à esfera militar. A 

marinha indiana patrulha locais críticos de passagem como os Estreitos de Hormuz 

e Bab el-Mandeb, além de realizar exercícios militares periódicos com as demais 

nações do golfo (PANT, 2014). 

A estratégia indiana em relação ao Oriente Médio é mais discreta que a chinesa, 

devido ao momento de proximidade com Washington, com quem coopera em esferas 

como energia nuclear, segurança cibernética e treinamentos militares. Segundo Nima 

Khorrami (2012), analista de segurança internacional do Transnational Crisis Project de 

Londres, os Estados Unidos tem procurado manter a Índia sob sua esfera de influência 

na tentativa de contrabalançar, juntamente com o CCG, uma possível aliança entre o 

Irã, a China e a Rússia. 

Já a China tem se demonstrado agressiva na busca por novas fontes de 

energia, diversificando as origens de importação de óleo e gás através da 

construção de dutos transnacionais, de aquisições de direitos exploratórios além de 

suas fronteiras, da ampliação dos terminais de GNL e também investindo em 

recursos renováveis e energia nuclear (MATSUO; YANAGISAWA; YAMASHITA, 

2013). 

O resultado da estratégia chinesa foi a soma de 107 bilhões de dólares 

investidos em aquisições de fronteiras exploratórias extraterritoriais no ano de 2013, 

contra 13,6 bilhões da Índia, número que reflete a dificuldade de capitalização de 

suas estatais (BLOOMBERG apud THE ECONOMIST, 2014). 

Como consequência de sua dependência energética a longo prazo, a China e 

seus parceiros no Oriente Médio buscam expandir relações para além do escopo 



62 
 

energético, tratando também de questões de segurança, cooperação militar e 

tecnologia. 

No Iraque, o país tem investido maciçamente na indústria petrolífera desde a 

queda do regime de Hussein, sendo a questão energética a espinha dorsal das 

relações da China também com os demais países do Oriente Médio (KECK, 2014). 

 Além de auxiliar na reconstrução da infraestrutura petrolífera do Iraque, a 

China se dispôs a elaborar uma estratégia nacional para o setor de energia do país.  

Ao longo dos anos a China tem aprofundado suas relações com o Irã, sendo 

o principal importador de petróleo e outros bens do país. Além de importar o óleo, a 

China tem financiado a construção de sua infraestrutura petrolífera e provido o 

know-how técnico para que o país explore seus recursos naturais de forma ótima, 

adequando a tecnologia, a geologia e as características dos campos iranianos de 

hidrocarbonetos. 

Também a parceria econômica da China com o país persa tem atenuado os 

efeitos das sanções ocidentais. Constituindo-se um parceiro fundamental para limitar 

a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, as relações de China e Irã se 

fundamentam na crescente necessidade energética do primeiro e na abundância de 

recursos do segundo (HAROLD; NADER, s.d.). 

O país também possui relações com os estados que compõe o Conselho de 

Cooperação do Golfo, que suprem 35% das necessidades chinesas de importação 

de óleo, sendo seu principal parceiro a Arábia Saudita. Já em 2002 a China 

desbancou os Estados Unidos como principal destino das exportações desse país. 

Segundo Charles Freeman, antigo embaixador dos Estados Unidos na Arábia 

Saudita:  

“Os árabes veem [na China] um parceiro que comprará seu óleo sem 
demandar que aceitem, em troca, uma ideologia estrangeira, que 
abandonem seu modo de vida e façam escolhas que eles prefeririam evitar. 
Eles veem um país que está longe e não possui pretensões imperialistas 
em sua região; mas que é influente no cenário internacional e uma provável 
potência militar.” (FREEMAN, apud BAILEY, 2013; tradução nossa) 
 

Entretanto a aproximação da China com os países do Golfo Arábico é 

relativamente recente e o país figura em quarto lugar como parceiro econômico do 

CCG, atrás da União Europeia, Japão e Índia, respectivamente (AL-TAMIMI, 2013). 

As propostas chinesas, que vão além da compra do hidrocarboneto, garantem 

retornos mais benéficos às partes acordadas, como o financiamento de eventuais 

obras necessárias ao projeto, suporte tecnológico e experiência em gerenciamento e 
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treinamento da força de trabalho (DASGUPTA, 2014; THE ECONOMIST, 2014). 

Além disso, o Conselho de Cooperação de Shangai garante à China relações de 

proximidade e cooperação militar com países da Ásia Central e Rússia, colocando-a 

em posição de vantagem em relação à Índia, que atualmente pleiteia status de 

membro permanente na organização. 

Segundo o The Economist (2014), a China tem superado a Índia na disputa 

pelos fornecedores de óleo e gás asiáticos, como nos casos da participação de 8% 

no campo de Kashagan no Cazaquistão, equivalente a 5 bilhões de dólares, 

concedidos à CNPC ao invés da indiana Oil and Natural Gas Corporation. Na 

Rússia, a CNPC também adquiriu o direito à participação de 20% sobre o projeto 

Yamal de exploração no Ártico, desbancando a rival indiana. 

O Mar do Sul da China também tem sido área de litígio entre os dois países, 

uma vez que a exploração de blocos de óleo e gás por companhias indianas em 

águas contestadas pela China, através de parceria com o Vietnã, tem sido 

responsável por um mal estar diplomático entre os dois países gerando uma 

escalada de ações e contra-ações na disputa pela supremacia regional (NELSON, 

2012). 

Segundo o especialista chinês Liu Qian (2013), embora a China ofereça 

propostas energéticas mais proveitosas se comparadas às indianas, é inviável que o 

país mantenha essa estratégia no longo prazo. Qian sugere que esses “rivais 

naturais” da indústria energética abandonem a postura de competição em busca da 

coordenação de mecanismos que instituam a cooperação bilateral. 
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5 GARANTINDO SUA SEGURANÇA ENERGÉTICA NO MUNDO 

 

Há um crescente debate sobre se a segurança energética conquistada pelos 

Estados Unidos através da exploração de recursos não convencionais afastará o 

país do Oriente Médio. O fato é que em tempos de déficits fiscais recordes, a 

redução de gastos com operações militares extraterritoriais é defendida por uma 

corrente de agentes políticos e intelectuais. 

A percepção da necessidade de proteção dos principais pontos de 

estrangulamento do fluxo mundial de petróleo teve origem no decorrer da Segunda 

Guerra Mundial, quando da disputa entre Estados Unidos e Japão pela supremacia 

no Pacífico. Foi implementada posteriormente nos governos Truman e Eisenhower e 

reforçada por Jimmy Carter em resposta ao avanço soviético sobre o Golfo Pérsico 

na década de 1980. Desde 1976 até o ano de 2007, estima-se que os Estados 

Unidos tenham investido 7,3 trilhões de dólares nessa missão (WANG; KASHI, 

s.d.a). 

Após os britânicos deixarem militarmente o Golfo em 1972, cabia aos Estados 

Unidos, então superpotência consolidada ao fim da Segunda Guerra, preencher o 

vácuo de poder na região e impedir um possível avanço da influência soviética sobre 

reservas de grande relevância estratégica. E os EUA contaram com o apoio de seu 

principal aliado no Oriente Médio: o Irã. 

Com o embargo de 1973, e sua dependência exposta, os Estados Unidos 

redimensionaram sua política externa e estratégia militar priorizando o acesso ao 

óleo do Golfo. Isso significou não apenas depender de uma nação amiga na região, 

mas deslocar seu próprio contingente militar para garantir seus interesses. 

Ao fim de 1979, com o segundo Choque do Petróleo e a mudança de regime 

em seu principal aliado, os Estados Unidos consolidaram uma força militar de longo 

prazo na região, reforçada após a Primeira Guerra do Golfo em 1990. Atualmente o 

país possui bases militares em 25 nações ao redor do mundo, das quais 5 estão no 

Oriente Médio; nomeadamente a Arábia Saudita, Qatar, Iraque, Kuwait e Bahrein, 

este último servindo de base para a Quinta Frota estacionada na região (EMN 

PETROBRAS, 2014). 

Embora grande parte do petróleo e gás explorados no Oriente Médio 

atualmente se destinem a países que não os Estados Unidos, a garantia do fluxo de 

hidrocarbonetos ainda é responsabilidade americana uma vez que nenhuma nação 
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se mostra disposta a assumir esse papel ou tem capacidade militar disponível nos 

principais pontos de estrangulamento mundiais para tal (BALLOUT, s.d.).  

Mesmo com elevados custos, permanece no topo da agenda americana 

garantir a segurança energética mundial. O movimento de proteção de reservas de 

óleo e gás e seu fluxo ao redor do globo, iniciado 5 décadas atrás, tende a continuar 

(WANG; KASHI, s.d.a).  

Apesar da apreensão das nações árabes amigas de que o boom da produção 

de petróleo e gás não convencionais dos Estados Unidos afaste a liderança 

americana da região, o Oriente Médio permanece como um grande produtor mundial 

que abastece aliados americanos essenciais, de forma que sua presença no Golfo e 

a garantia dos fluxos internacionais de petróleo ainda constituem estratégias 

basilares do interesse americano. Como alega Trevor Houser, ex-analista para 

questões energéticas da administração Obama:  

Essas mudanças [exploração de recursos não convencionais] de forma 
alguma modificam o compromisso americano com a segurança global, a 
paz e a estabilidade no Oriente Médio, além da segurança das rotas 
marítimas de petróleo. Algumas pessoas perguntam se os Estados Unidos 
vão perder o interesse. A resposta é não. É completamente de nosso 
interesse nos mantermos engajados (HOUSER, apud ENGEL; WINDREM, 
2013; tradução nossa). 

Ademais, o fato de o petróleo ser uma commodity negociada no mercado 

internacional faz com que uma significativa ruptura nos países exportadores 

repercuta em todo o sistema, afetando volumes disponíveis, acessibilidade e preço, 

sendo capaz de infligir recessões econômicas como as vistas ao longo da história. 

Assim, a saúde econômica de todo o sistema internacional, de seus parceiros e a 

sua própria, depende da manutenção das forças militares americanas no Oriente 

Médio. 

 

5.1 REBALANCING TOWARDS THE PACIFIC [OR ASIA] 

 

No outono de 2011, o presidente americano Barack Obama anunciou uma 

série de medidas que tem por objetivo reforçar a presença e influência americanas 

no leste da Ásia, especialmente na porção sul do continente. O rápido crescimento e 

projeção de China e Índia, bem como dos novos Tigres Asiáticos, têm deslocado o 

centro de gravidade da economia mundial, o que, em resposta, tem resultado no 
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direcionamento do soft e hard powers americano para a região, sob alegação de 

manutenção da estabilidade sistêmica. 

Segundo relatório do Congressional Research Service (MANYIN, 2012), essa 

revisão da política externa americana foi engatilhada por 4 principais razões: a 

crescente importância econômica da região, especialmente da China; o crescimento 

das disposições militares chinesas e a contestação cada vez mais assertiva sobre 

territórios marítimos em disputa, o que pode implicar na liberdade de navegação e 

na capacidade americana de projetar seu poder na região; a redução das operações 

militares no Iraque a Afeganistão e os esforços para reduzir os gastos públicos, o 

que poderia ter criado um sentimento na Ásia de que os compromissos americanos 

com a região esvaneceriam. 

A estratégia americana prevê ações nas três esferas de atuação: militar, 

econômica e diplomática. Para a primeira, o país planeja realocar 60% da sua 

capacidade militar naval espalhada pelo globo na região do Pacífico asiático. Isso 

inclui o envio de um porta-aviões, 7 destróieres, 10 navios de combate litorâneo e 2 

submarinos a serem adicionados às frotas já alocadas na região. Também 60% da 

capacidade aérea americana fora de seu território será direcionada ao sudeste da 

Ásia. Entre outras, as forças aéreas contarão com aeronaves de vigilância não 

tripuladas e de capacidade letal, como drones, novos bombardeiros, equipamentos 

cibernéticos e de controle espacial (SUTTER, 2013). A figura a seguir mostra o 

planejamento para futura alocação de tropas no Pacífico. 
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FIGURA 5 Planos de alocação de tropas americanas 

 

A esfera econômica gira em torno do Trans-Pacific Partnership, um arranjo de 

acordos multilaterais envolvendo os Estados Unidos e outros 11 países, entre eles 

Japão, México e Canadá. Esses acordos pretendem criar um corredor de comércio 

no Pacífico, potencializando as trocas comerciais entre os membros. Também está 

previsto um aumento de 7% nos fundos de auxílio externo disponibilizados para os 

países do sudeste asiático. Além disso, os Estados Unidos tem buscado 

participação em instituições econômicas da região, como a ASEAN + 319, ao que se 

opôs a China. Com o apoio do Japão, Singapura e Indonésia, representantes 

americanos têm participado ativamente dos fóruns promovidos pelo grupo. 
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 A ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático na sigla em inglês, foi criada em 1967 e é 
integrada por 10 membros plenos. A ASEAN + 3 conta com a participação adicional de Japão, Coreia 
do Sul e China. 



68 
 

Finalmente, no que tange à diplomacia, o objetivo dos Estados Unidos é 

reforçar sua influência, moldando as instituições regionais de forma que reflitam a 

ordem sistêmica liberal endossada pelos americanos. Relações bilaterais estão 

sendo aprofundadas com países como Singapura, Indonésia e Índia. 

Divulgado pouco depois do Budget Control Act de 2011 que prevê redução 

das contas públicas – o Departamento de Defesa deve cortar 487 bilhões de dólares 

de seu orçamento nos próximos 10 anos – o Rebalancing Towards Asia significa um 

melhor aproveitamento dos recursos alocados em pontos estratégicos do globo 

através da sua redistribuição; em suma, eles serão realocados de regiões onde 

estão sendo subaproveitados para aquelas onde estão sendo demandados 

(DONILON, 2013).  

Essa postura tende a representar mais uma continuidade do que uma 

transformação da estratégia americana, que desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial busca manter a estabilidade e segurança no leste asiático através da 

presença militar e engajamento americano nas questões diplomáticas regionais. O 

Rebalancing Towards the Pacific representa o aprofundamento dessa estratégia, 

culminando no aumento da visibilidade americana, tendo como bases Austrália, 

Singapura e Filipinas (MANYIN, 2012). 

A diferença é a área sob escopo da estratégia, que foi ampliada para 

considerar desde o subcontinente indiano até a costa oeste das Américas, 

abrangendo dois oceanos: o Índico e o Pacífico, cujas rotas estratégicas de energia 

e comércio ganham importância cada vez maior. O Estreito de Malacca 20 , por 

exemplo, é o segundo mais importante do mundo em termos de fluxo de energia, 

atrás apenas do Estreito de Hormuz. É rota de 60.000 embarcações por ano, das 

quais 90% transportaram 15,2 mb/d de petróleo bruto em 2011; as 10% restantes 

transportaram derivados de petróleo (UNITED STATES ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION, 2012b). Também 70% das rotas marítimas do petróleo passam 

pelo Oceano Índico, caracterizando sua importância.  

Também incentivou a assertividade americana a crescente rivalidade 

estratégica entre Índia e China, o que poderia gerar instabilidade na região, que é a 

maior origem dos bens importados pelos Estados Unidos e o segundo maior destino 
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 Localizado entre Indonésia, Malásia e Singapura, o estreito conecta o Oceano Índico ao Pacífico e 
ao Mar do Sul da China, constituindo a menor rota entre o Oriente Médio e os crescentes mercados 
asiáticos de energia (US EIA, 2012b). 
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de suas exportações. A interrupção dos fluxos de energia e comércio teriam 

impactos profundos para os Estados Unidos e todo o sistema internacional. 

Ademais, a inação americana abriria espaço para que potências regionais, 

especialmente a China, moldassem a política e instituições asiáticas de forma que 

não correspondessem aos interesses americanos (MANYIN, 2012).  

Sobre a relação com a China, o Congressional Research Service (2012) 

afirma: 

Enquanto a Administração Obama continua a buscar laços de cooperação 
mais fortes com a China, o Rebalancing em direção ao Pacífico representa 
uma tentativa simultânea de alertar a China quanto ao uso de força contra 
seus vizinhos e de prover segurança a outros países da região que 
quiserem resistir a pressões de Beijing, agora e no futuro.  

Um estudo da The George Washington University (SUTTER, 2013) aponta 

que para evitar quaisquer atritos na região, é aconselhável que os Estados Unidos 

considerem a China em seus planos, como no Trans-Pacific Partnership21. Também 

é recomendável aproximação militar com o gigante asiático, de modo que a 

estratégia de defesa do continente seja elaborada de forma conjunta. A 

interdependência econômica e cooperação militar, bem como a transparência de 

estratégias e instituições, favorece a colaboração entre as nações, afastando o 

espectro da competição e o dilema de segurança. 

Desse modo, fica evidente que a revisão da política externa americana 

acompanha o deslocamento do centro de gravidade do mercado energético em 

direção ao sudeste asiático. As crescentes demandas de China e Índia e, por 

consequência, o crescente fluxo de hidrocarbonetos em direção a essa parte do 

globo incitam os americanos a estarem presentes ali. 

Assim como quando assumiu a responsabilidade da garantia do fluxo de 

energia no Oriente Médio e reforçou sua presença militar na região através da 

Quinta Frota e do estabelecimento de bases de operação, os Estados Unidos agora 

se veem ampliando sua capacidade também no sudeste asiático visando garantir a 

estabilidade não apenas no ponto de origem do hidrocarboneto, mas em seu 

destino. Isso revela a complexidade da cadeia do petróleo, fundamental às nações e 

intrínseca ao bom funcionamento do sistema internacional. 

Enquanto responsabilidade americana, a manutenção do status quo passa 

pela proteção das rotas de óleo – origem e destino – não importa quanto custe aos 
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 O Trans-Pacific Partnership atualmente não inclui a China (SUTTER, 2013). 
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cofres americanos. A subsistência da ordem internacional criada por Washington é a 

sua própria subsistência (BALLOUT, s.d.). 

 

5.1.1 As respostas regionais ao Rebalancing 

 

Foram três os tipos de resposta à intenção americana de reforçar sua 

presença no sudeste asiático. 

O governo chinês manifestou preocupação e criticou a política americana, 

especialmente no que tange o aumento da capacidade militar dos Estados Unidos 

na região. A proatividade em manifestar apoio àqueles que disputam territórios com 

a China também foi condenada. Já a mídia do país censurou enfaticamente o 

Rebalancing, afirmando que o país desejava criar um cerco de contenção em torno 

da China (SUTTER, 2013). 

Grande parte dos países do sudeste asiático evita sinalizar publicamente a 

favor dos Estados Unidos ou da China nessa questão. Grande parte deles deseja 

manter boas relações com ambas as potências, que tendem a figurar entre seus 

maiores parceiros comerciais. Indonésia, Tailândia e Malásia figuram entre esses 

países. 

Por sua vez, Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Singapura – esses dois últimos 

receberão grande volume de tropas e investimentos americanos – manifestaram 

publicamente seu contentamento com a assertividade do Rebalancing Towards Asia. 

Vale ressaltar que tanto o Japão como as Filipinas possuem disputas territoriais com 

a China (SUTTER, 2013). 

Já a Índia, que vive o momento de maior proximidade com os Estados Unidos 

desde a independência em 1947 – constituindo um dos pilares da estratégia 

americana para a balança de poder na Ásia e formando a ponte entre o Oriente 

Médio e a Ásia Oriental (KHORRAMI, 2012) – é discreta em sua resposta à estratégia 

americana. O equilíbrio da política externa indiana é muito sutil: a disputa de 

influências com Beijing não tem sucedido a seu favor; por outro lado, o alinhamento 

declarado aos Estados Unidos implicaria no abandono de seu pragmatismo 

estratégico. O antigo embaixador indiano para as Nações Unidas, T. P. Sreenivasan, 

declarou: “Nós não queremos ser associados a nova política externa americana na 

Ásia, mesmo que secretamente gostemos dela” (apud SUTTER, 2013) 
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5.1.2 O Oriente Médio e o Rebalancing Towards Asia 

 

A revisão da estratégia e política externa americana que culminou no 

Rebalancing Towards Asia coincidiu com o movimento de redução de tropas no 

Iraque e Afeganistão, já que a guerra nesses países chegou ao fim. A associação 

desses dois eventos gerou frenesi entre os aliados americanos no Oriente Médio, 

que temem que o desinteresse dos Estados Unidos os deixem vulneráveis a 

projeções indesejadas de poder. 

Antecipando seus questionamentos, autoridades americanas ressaltam 

categoricamente, nos discursos sobre o tema, que tanto o Rebalancing Towards 

Asia quanto a redução dos gastos públicos não afetarão o compromisso americano 

no Oriente Médio.  

O Secretário do Departamento de Defesa, Chuck Hagel, no Quadrennial 

Defense Review 2014, assegura: 

Questionamentos foram levantados sobre as intenções e estratégia 
americana, bem como quanto ao seu compromisso com essa região 
[Oriente Médio]. Os Estados Unidos tem interesses de longo prazo nessa 
região crítica do globo, e nos mantemos inteiramente comprometidos com a 
segurança dos nossos aliados e parceiros. 
[...] O Departamento de Defesa manterá forte postura militar na região do 
Golfo; uma que possa responder efetivamente a crises, deter agressões, e 
assegurar nossos aliados. O Departamento de Defesa não fará quaisquer 
reduções nas suas forças na região, ou alterará sua estratégia militar [...] 
Enquanto nós retiramos nossos contingentes militares do Iraque e estamos 
reduzindo as tropas no Afeganistão, contrabalançando forças em direção ao 
Pacífico, nós honramos nosso compromisso com a segurança do Golfo 
aprimorando nossa capacidade militar na região. 
(HAGEL, 2014; tradução nossa). 
 

Também Hillary Clinton, em seu discurso intitulado “Energy Diplomacy in the 

21st Century” à Universidade de Georgetown no ano de 2012, assegura: 

Os Estados Unidos têm interesse na resolução de disputas sobre energia, 
mantendo suprimentos e mercados energéticos estáveis mesmo num 
cenário de crise global, garantindo que países não usem seus recursos 
energéticos ou a proximidade de rotas estratégicas para forçar outros a se 
inclinarem perante seus interesses ou perdoarem seu mau comportamento 
e, acima de tudo, para garantir acesso seguro, confiável e sustentável ao 
povo americano. 

 

5.2 O ISOLACIONISMO É UMA POSSIBILIDADE? 

 

Independência energética e segurança energética são dois termos 

constantemente utilizados na indústria da energia, especialmente no que se refere 
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às estratégias nacionais. Embora se afirme que a revolução não convencional nos 

Estados Unidos fará o país atingir a independência energética pondo fim a 

vulnerabilidade fruto das oscilações do mercado internacional, essa ideia é apenas 

retórica (OUYANG, 2014).  

A independência energética implica no isolacionismo; o país se tornaria uma 

ilha autossuficiente em termos de energia. Além de estar longe dessa realidade, 

uma vez que os Estados Unidos importam cerca de 46% do petróleo demandado e 

as estimativas são de que ainda importe 22,1% em 2035, uma independência 

energética impactaria, dentre outros, a projeção internacional americana. 

Caso os EUA não mais importassem qualquer barril de petróleo, o volume 

excedente disponível no mercado internacional levaria a queda do preço, afetando 

diretamente os grandes produtores mundiais. De fato, as exportações de óleo da 

África Ocidental direcionadas aos Estados Unidos já sofreram significativas 

reduções, sendo cortadas pela metade na Nigéria e em 300 kb/d na Angola. Isso 

significa que esses produtores terão que encontrar novos mercados, competindo 

com o Oriente Médio pela demanda da Índia, China, Europa e Coreia do Sul 

(PHILIPS, 2013). 

Porém, uma queda expressiva da cotação do petróleo pode surtir efeitos 

devastadores sobre economias profundamente dependentes de petrodólares, 

especialmente aquelas de Estados falidos. Uma cotação abaixo dos USD$ 90 por 

barril é capaz de desequilibrar a balança comercial de países como Angola, Nigéria 

e Venezuela, inviabilizando a manutenção de políticas públicas culminando, 

possivelmente, em revoltas populares (ENGEL; WINDREM, 2013). Como argumenta 

Trevor Houser: 

Se olharmos para as consequências de uma maior produção nos Estados 
Unidos e vendas reduzidas na OPEP, alguns veriam isso como algo 
positivo. Mas deixar essas economias famintas por recursos advindos da 
exportação de petróleo certamente terá efeitos degenerativos, e isso não é 
bom para a política externa americana e a estabilidade geopolítica em geral 
(HOUSER, apud ENGEL; WINDREM, 2013; tradução nossa). 

Além disso, à medida que encontram novos mercados, os países que antes 

exportavam para os Estados Unidos reduzirão sua dependência em relação à 

superpotência, o que tanto abre espaço para a atuação de gigantes como a China, 

quanto diminui o soft power e poder de barganha americanos, minando sua 

capacidade de influenciar o sistema (MAUGERI, 2013a). 
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Assim, ainda que a revolução energética dos Estados Unidos levasse o país 

em direção a políticas isolacionistas, ela não é capaz de refutar os efeitos de 

rupturas no mercado internacional. Portanto, a interdependência dos mercados 

garante a estabilidade mundial dos atores bem como do suprimento e dos preços da 

commodity, estando essas três variáveis intrinsecamente conectadas (ENGEL; 

WINDREM, 2013). 

Finalmente: 

Todos sabemos que a questão energética gera grandes debates em nosso 
país, mas do meu privilegiado ponto de vista enquanto Secretária de 
Estado, aparte o debate doméstico, o importante é ter em mente que nosso 
país não pode ser uma ilha quando se trata do mercado energético. O 
mercado do petróleo é global e o de gás natural está caminhando nessa 
direção; muitos dutos de transporte perpassam fronteiras nacionais. Mesmo 
quando usamos óleo inteiramente produzido nos Estados Unidos, seu preço 
é quase que inteiramente definido no mercado internacional. Então, garantir 
a nossa segurança energética demanda que atuemos a nível doméstico e 
global. Isso requer a liderança americana. 
(CLINTON, 2012; tradução nossa).  

Já a segurança energética é definida pelo Departamento de Energia dos 

Estados Unidos como “a disponibilidade garantida de energia a um preço acessível” 

(apud BUNN, s.d.a). A expressão se refere a reduzir ao máximo a vulnerabilidade 

fruto da dependência por petróleo e o impacto econômico da volatilidade do preço 

na economia e consumidores nacionais.  

Diferente da independência energética, o objetivo da segurança energética é 

atingido através de um conjunto de medidas. Entre elas estão a redução da 

dependência do petróleo enquanto fonte de energia através do fomento de fontes 

alternativas, como as renováveis (ENERGY POLICY INFORMATION CENTER, 

2012); a diversificação das fontes de importação, permitindo que rupturas num 

determinado país sejam rapidamente compensadas por outros; a resiliência, que 

prevê uma margem de segurança no suprimento mundial, podendo significar tanto 

capacidade produtiva ociosa quanto reservas estratégicas em caso de crise; e a 

necessidade de troca de informações, uma vez que a comunicação eficiente otimiza 

o funcionamento do mercado (YERGIN, 2006). 

Segundo aponta Daniel Yergin (2006), é necessário incorporar dois conceitos 

ao escopo da segurança energética: a conscientização da globalização do mercado 

bem como de seu sistema de segurança e estabilidade – se tornando cada vez mais 
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crítico engajar países como Índia e China nesse sistema – e a necessidade de 

proteger toda a cadeia produtiva do petróleo, well to wheel22 

Fica assim, claro, que a segurança energética é o objetivo a ser perseguido 

pelos Estados Unidos, em detrimento do discurso vazio e utópico da independência 

ou autossuficiência energética. 

 

  

                                                           
22

 Expressão se refere a toda cadeia produtiva do hidrocarboneto, desde a extração até a utilização 
pelo usuário final. Traduz-se por “do poço ao volante [ou roda do carro]”. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A revolução energética dos Estados Unidos, fruto da utilização de técnicas de 

exploração como horizontal drilling e fracking em reservas cuja principal 

característica geológica é a baixa permeabilidade, mudou o cenário energético 

americano justamente quando as importações de petróleo e gás natural alcançavam 

recordes históricos (YERGIN, 2011). 

Com impactos sobre a economia como a maior geração de empregos 

(AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 2014b), o aumento da arrecadação 

governamental e o crescimento do Produto Interno Bruto (IHS, 2013), a reversão da 

tendência americana de produção de óleo ainda assegura ao país uma menor 

vulnerabilidade em relação às oscilações do mercado internacional, uma vez que a 

produção interna não pode ser exportada, conforme determinado pelo Energy Police 

and Conservation Act de 197523. 

Em retrospectiva, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a ameaça de 

esgotamento do petróleo em território nacional impeliu companhias americanas a 

buscarem reservas fora do país, e a região promissora era o Oriente Médio. O Red 

Line Agreement de 1928 marcou a entrada de companhias americanas na região, 

que passaram a explorar seus recursos (YERGIN, 1993). 

Após a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos emergem como 

superpotência, juntamente com a União Soviética. Na Guerra Fria, a proteção de 

reservas energéticas estratégicas como as encontradas no Oriente Médio eram 

fundamentais para os americanos. Com o enfraquecimento da Inglaterra, os EUA 

assumem a responsabilidade pela proteção da região (WANG; KASHI, s.d.a).  

É então que a presença americana no Oriente Médio deixa de se resumir a 

empreendimentos de companhias privadas de petróleo para ganhar contornos de 

estratégia nacional. Isso envolveu a alocação da Quinta Frota na região, com a 

missão de garantir o livre fluxo de petróleo e evitar possíveis avanços soviéticos 

(BALLOUT, s.d.). 

A capacidade militar dos Estados Unidos no Oriente Médio foi ampliada ao 

longo dos anos quando necessário, como nos Choques do Petróleo de 1973 e 1979, 

na década de 1980, devido à ameaça soviética, e no pós Guerra do Golfo. 

                                                           
23

 Excetuando-se eventuais exportações para o Canadá, que no ano de 2012 alcançaram 23 kb/d 
(BP, 2013d). 
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Atualmente, com a retirada de tropas do Iraque e a redução de contingente no 

Afeganistão, a política externa americana redimensiona sua estratégia para também 

consolidar sua presença no sudeste asiático. O Rebalancing Towards Asia é fruto da 

crescente importância econômica, diplomática e estratégica que ganham 

determinadas nações asiáticas, especialmente China e Índia (BALLOUT, s.d.). 

O crescente fluxo de energia que demandam esses países tem levado a um 

deslocamento do centro de gravidade do mercado energético em direção ao sudeste 

asiático. Por essa razão, se torna cada vez mais crítico para os Estados Unidos 

controlar não apenas o ponto de origem do hidrocarboneto, mas também seu 

destino (WANG; KASHI, s.d.b). 

Aproximadamente 70% das rotas de petroleiros passam pelo Oceano Índico e 

no ano de 2011, 15,2 mb/d atravessaram o Estreito de Malacca – localizado entre 

Indonésia, Malásia e Singapura – em direção a China, Japão e Coreia do Sul 

(UNITED STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2012b). 

Suscetível à pirataria e às disputas territoriais, quaisquer rupturas nas rotas 

que atravessam o sudeste asiático poderiam levar a uma crise de proporções 

globais refletindo em diversos setores da economia e colocando em risco a saúde do 

sistema internacional (ENGEL; WINDREM, 2013). 

Assim, mesmo que a revolução energética nos Estados Unidos torne o país 

menos exposto à volatilidade do mercado internacional, o bom funcionamento da 

ordem sistêmica depende do constante fluxo de energia advindo do Oriente Médio. 

Estima-se que desde 1976 até 2007, os Estados Unidos tenham investido 7,3 

trilhões de dólares na proteção desse fluxo. E esse movimento tende a continuar 

uma vez que nenhuma outra nação está disposta a assumir essa responsabilidade 

ou tem capacidade militar para tal (WANG; KASHI, s.d.a). 

Também a presença americana no Oriente Médio está relacionada à 

capacidade de projeção americana. Retirar suas tropas ou negligenciar a região a 

deixaria vulnerável ao soft e hard powers de nações não alinhadas aos interesses 

americanos (MAUGERI, 2013a). 

Do mesmo modo como ao fim da Segunda Guerra Mundial houve 

preocupação por parte dos aliados americanos no Oriente Médio de que a redução 

da demanda por petróleo, combustível fundamental para o avanço de tropas, 

levasse os Estados Unidos a não mais se interessar pela região, também hoje a 

revolução energética por que passa o país causa esse temor. 
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Embora o contexto seja diferente, tanto hoje quanto ao fim da Segunda 

Guerra, o Oriente Médio permanece sendo uma região estratégica do globo, por 

conter vastas reservas recuperáveis de hidrocarbonetos, dos quais a sociedade 

internacional é altamente dependente. Qualquer nação capaz de exercer influência 

sobre o Oriente Médio é capaz também de controlar esses recursos, ainda que 

indiretamente. Na concepção americana, uma influência contrária a seus interesses 

nessa região poderia colocar em risco a ordem internacional alterando o status quo 

do sistema. Em suma, influenciar o Oriente Médio se traduz em algo tão apreciado 

pelas nações: o poder. 

Dessa forma, fica evidente que o interesse americano pela região não se 

resume ao volume de óleo que os Estados Unidos importam. O interesse e o 

exercício de poder americano no Oriente Médio constituem uma das prioridades da 

estratégia nacional de longo prazo; dessa forma, os exercícios militares e 

diplomáticos voltados para perpetuidade da influência americana na região não vão 

cessar. 
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ANEXO 1 – DEMANDA DE GÁS NATURAL POR REGIÃO NO NEW POLICIES 

SCENARIO (BCM) 

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 
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ANEXO 2 – PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL POR REGIÃO NO NEW POLICIES 

SCENARIO (BCM) 

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 
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ANEXO 3 – DEMANDA DE PETRÓLEO POR REGIÃO NO NEW POLICIES 

SCENARIO (MB/D)

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 
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ANEXO 4 – PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO NEW POLICIES SCENARIO, 

EXCLUINDO-SE OPEP (MB/D) 

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 
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ANEXO 5 - PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DA OPEP NO NEW POLICIES 

SCENARIO (MB/D)

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (World Energy Outlook, 2013) 


