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O articulista Bryan Walsh elaborou 
uma matéria espetacular com o título 
The Truth About Oil (A Verdade sobre 
o Petróleo), que foi artigo de capa 
da revista Time (3/4/2012), no qual 
analisa as reservas de petróleo que 
existem nas profundezas dos oceanos 
Atlântico e Ártico, nas areias betumi-
nosas do Canadá e em outras regiões 
do planeta. 
Destacou Bryan Walsh: “As águas do 
oceano Atlântico, a 290 km para o 
leste da cidade do Rio de Janeiro, são 
de um azul-cobalto parecendo não ter 
fundo. A mais de 2.000 m abaixo da 
superfície ondulada está o fundo do 
mar, constituído por uma camada de 
no mínimo 1.500 m de rocha salina, 
que foi sendo depositada durante a 
separação dos continentes africano 
e sul-americano, há mais de 160 milhões de anos. Por 
baixo dessa camada, existe petróleo... muito petróleo!
Segundo uma estimativa recente, esses reservatórios de 
pré-sal ao longo da costa do Brasil podem conter mais de 

100 bilhões de barris de petróleo 
cru (rude), talvez equivalente às 
atuais reservas do Kuwait. É por 
isso que o ex-presidente do Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, conside-
rou essa descoberta como uma 
‘dádiva de Deus’. E esse petróleo 
já está sendo extraído na plata-
forma P-56, denominada Cidade 
de Angra dos Reis, operada pela 
Petrobras, a gigantesca empresa 
petrolífera estatal. A Petrobras já 
está produzindo aí 68 mil barris 
de petróleo por dia, a partir de 
um dos poços mais profundos do 
mundo. O convés dessa plataforma 
é tão grande que nela se poderia 
disputar um jogo de futebol se não 
existissem inúmeras tubulações e 
válvulas que permitem a circulação 

do petróleo, do vapor de água e do metano.
Enquanto a produção do petróleo tende a se estabilizar 
em países como o Irã, a Rússia e o Kuwait, ao longo da 
costa do Brasil há cada vez mais sondas que estão per-

O FUTURO DO PETRÓLEO

O incrível artigo de Bryan Walsh 
sobre o petróleo na revista Time.
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furando bem mais fundo, através de camadas de rocha 
salina, realizando algumas das operações mais complexas 
e arriscadas para o meio ambiente em toda a história da 
indústria.
Não faz muito tempo, temia-se que as reservas de petró-
leo fossem se esgotar em poucas décadas. Mas, agora, há 
novas fontes não convencionais que estão preenchendo 
essas lacunas. E as reservas em águas ultraprofundas 
como as da costa do Brasil prometem bilhões de barris.
Os avanços tecnológicos desbloquearam o que se 
chama de petróleo contido nos xistos dos Estados de 
Dakota do Norte e Texas, invertendo o que parecia um 
declínio terminal da produção do petróleo nos Estados 
Unidos da América (EUA). As vastas reservas nas areias 
betuminosas na Província de Alberta deram ao Canadá 
a segunda maior reserva de petróleo do mundo, depois 
da Arábia Saudita, com o que o país se tornou um grande 
fornecedor dos EUA. À medida que o aquecimento global 
está derretendo o gelo do oceano Ártico, está também se 
tendo acesso a dezenas de bilhões de barris de petróleo, 
nas águas marinhas e geladas do polo Norte.
Realmente, tudo isso está promovendo muitas mudanças 
de paradigma nessa última década. Para tanto, basta 
olhar para o petróleo do xisto, da areia betuminosa e 
das águas profundas, como as do Brasil. O problema 
é que nessas novas reservas a extração do petróleo é 
bem mais cara do que aquela realizada nos países do 
Oriente Médio. Além disso, os processos de obtenção 
desse novo petróleo são muito mais poluentes e sujeitos 
a um número muito maior de riscos. Ou seja, existe mais 
petróleo, porém ele é mais caro, muito mais poluente 
e perigoso!

O PETRÓLEO DAS 
FORMAÇÕES DE XISTO
Atualmente, no Estado de Dakota do Norte, 
graças à exploração do petróleo, a taxa 
de desemprego é a mais baixa dos EUA, 
cerca de 3,2%, e algo semelhante está em 
desenvolvimento no Texas, onde se está 
bombeando em um ritmo nunca visto 
desde os tempos áureos de Dallas. Esse é 
o petróleo light tight oil (LTO), designação 
para o petróleo proveniente de hidrocar-
bonetos líquidos que se encontram em 
formações rochosas.
O LTO se encontra em formações de xisto 
relativamente permeáveis. Os poços são 
abertos verticalmente e depois horizon-
talmente na camada de xisto. Para isso, 
usa-se a técnica da fraturação hidráulica 
para romper a rocha no subsolo e, assim, 
poder extrair o petróleo.
Para extraí-lo é necessário, como foi dito, 
promover a fraturação hidráulica, o que en-
volve a injeção de muitos milhões de litros 
de água misturada com produtos químicos, 

isso a grandes profundidades do solo. Assim, existe um 
grande risco de se contaminar as águas subterrâneas, 
ou seja, dos aquíferos (apesar de que até agora não se 
tenha nenhuma comprovação de algum caso desse tipo 
apesar de terem surgido algumas acusações no Estado 
da Pensilvânia...). A queima do excesso do gás metano 
também causa uma grande poluição atmosférica.
Estima-se que as reservas norte-americanas em forma-
ções de xisto são superiores a 300 bilhões de barris, 
sendo que, atualmente, o custo para se obter um barril 
está por volta de US$ 50. 
O LTO contribuiu para revitalizar a indústria norte-ameri-
cana de perfuração e há, agora, mais sondas trabalhando 
nos EUA do que em todo o resto do mundo! A Agência 
Internacional de Energia projeta que a produção de LTO 
deve atingir 2,4 milhões de barris por dia antes de 2020 
só nos EUA.
Graças ao aumento de eficiência no consumo de energia, 
os EUA, em 2011, importaram só 45% dos combustíveis 
líquidos que utilizam, bem abaixo do pico de 60% que 
ocorreu em 2005, e, desse montante, apenas 1,8 milhão 
de barris por dia veio dos países que ficam no golfo Pér-
sico. Como a produção doméstica do petróleo continua 
a crescer, muito do petróleo que os norte-americanos 
consomem vem agora do Canadá. 
Não é mais um sonho ou uma fantasia política que daqui a 
algum tempo (talvez em uma década), com a aplicação de 
várias estratégias energéticas, os EUA não precisem mais 
importar petróleo. É por isso que se deve prestar muita 
atenção na política que os EUA estão desenvolvendo para 
atender à sua demanda por energia e, em especial, com 
o consumo do petróleo.

Exploração de petróleo em Tioga, no Estado da Dakota do Norte (EUA).
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AS AREIAS BETUMINOSAS DO CANADÁ
No Canadá, na província de Alberta, existem extensas 
regiões onde há muita areia solta ou um tipo de arenito, 
tudo isso saturado com uma forma densa e viscosa de 
petróleo. É o que se chama de areias betuminosas. Elas 
são exploradas através de vastas minas a céu aberto ou 
por meio de poços que processam betume no subsolo. O 
impacto ambiental dessa exploração é grande. As minas 
a céu aberto deixam enormes acúmulos de resíduos tó-
xicos que podem poluir todos os lagos ou reservatórios 
com águas próximas. Além disso, a gasolina obtida desse 
petróleo produz de 10% a 15% mais emissões de gases 
de efeito estufa por barril que o petróleo convencional, 
devido à energia necessária para refiná-lo.
O custo de produção atual de um barril varia de US$ 50 
a US$ 75, mas tende a ser um pouco menor com os 
avanços em tecnologia, e as reservas do Canadá indi-
cam que é possível extrair algo próximo de 200 bilhões 
de barris no futuro, uma quantidade impressionante! O 
departamento norte-americano de Energia prevê que a 
produção do petróleo betuminoso possa chegar até 2035 
a uma produção de 4,8 milhões de barris por dia, que é o 
que o Irã extrai hoje, com o que os EUA não precisariam 
se preocupar com as ameaças de corte de suprimento 
feitas pelos iranianos...

O PETRÓLEO DO OCEANO ÁRTICO
À medida que as alterações climáticas vão derretendo o 
gelo ártico, enormes áreas de água, antes bloqueadas, fica-
ram livres e prontas para se instalarem as plataformas para 
a perfuração. Para alguns especialistas, principalmente 
canadenses ou russos, essa pode ser uma das vantagens 
ou dividendos da mudança climática. Porém, as águas do 
oceano Ártico continuam repletas de icebergs (grandes 
blocos de gelo) e ocorrem intensas tempestades que 
ameaçam seriamente a estabilidade das plataformas de 
perfuração. Além disso, qualquer derrame de petróleo seria 
catastrófico, pois é muito difícil limpar as águas geladas 
em comparação, digamos, com o que a British Petroleum 
teve de fazer recentemente no vazamento que provocou 
no golfo do México, em 2010. Não se pode esquecer tam-
bém a dificuldade que existe ainda de acessibilidade ao 
oceano Ártico, e isso, obviamente, seria uma dificuldade 
extra para se promover um socorro ou para se dar uma 

resposta adequada para interromper 
um derrame de petróleo.
Por enquanto, existem dúvidas sobre 
quanto custaria obter um barril de pe-
tróleo nessa região, mas uma estimativa 
conservadora é que estaria por volta de  
US$ 100. Entretanto, o que atrai é a 
quantidade que poderá ser retirada, 
que está em torno de 90 bilhões de 
barris.

FORMAÇÕES SALINAS EM ÁGUAS 
PROFUNDAS
Nesse caso, encontra-se o Brasil com 
o seu petróleo do pré-sal. A obtenção 
desse petróleo requer operações de 
perfuração bastante complicadas 
com os poços bem profundos (com 
5.000 m ou mais), e uma explosão 
em alguns deles será incrivelmente 
complicada para controlar.

As areias betuminosas são camadas de betume viscoso misturado com areia, argila e água, e é preciso 
perfurar cerca de 30 m de solo para alcançar os depósitos, como se mostra na mina Syncrude North, 
que fica próxima da cidade de Fort McMurray, na província de Alberta.

Um aspecto do derretimento do gelo no oceano Ártico.
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No momento, o custo para obter um barril de petróleo 
está variando de US$ 40 até US$ 60, porém também 
esse valor deve diminuir assim que mais aperfeiçoamen-
tos tecnológicos forem alcançados.
No entanto, o Brasil não pode abrir mão de mais de 100 
bilhões de barris de petróleo que pode retirar logo abaixo 
das espessas camadas de sal-gema, no fundo do oceano 
Atlântico, pois tem a vantagem de que as suas águas não são 
tão turbulentas e traiçoeiras como aquelas do oceano Ártico.

A PARADOXAL SITUAÇÃO: 
ALTOS E BAIXOS DO PETRÓLEO
Um fato indiscutível é que não existe ainda um adequado 
substituto para o petróleo, e por esse motivo é que essa 
matéria-prima é tão demandada, o que gera, inclusive, 
grandes flutuações no seu preço, por menor que seja 
a crise que aconteça em alguma parte do planeta (em 
especial, com algum país que se destaque na exploração 
do petróleo), arrastando consigo toda a economia global.
É certo que podemos gerar a eletricidade a partir do carvão 
e do gás natural, a partir da energia nuclear e de outras 
fontes de energia renováveis – indo-se de uma para a 
outra, buscando sempre, entre outras coisas, o preço me-
nor – no entanto, o petróleo continua a ser o combustível 
predominante para os transportes, isto é, para mover 
mais de 1 bilhão de carros que existem hoje na Terra.
Quando a economia global se aquece, a procura por pe-
tróleo sobe, fazendo aumentar os preços e incentivando 
os produtores a produzir mais. Claro que esses preços 
elevados afetam, inevitavelmente, o crescimento eco-
nômico e, com isso, acaba ocorrendo uma diminuição 
da demanda, exatamente quando os produtores estão 
oferecendo mais petróleo no mercado. Os preços então 
desabam e o ciclo recomeça mais uma vez, com o au-
mento da demanda!?!?
A Arábia Saudita, com seus vastos e “facilmente” explorá-
veis campos petrolíferos, tinha (e ainda tem...) a flexibilida-
de de aumentar a produção quando a procura aumentasse 
e reduzi-la quando os preços estivessem em vias de cair, 
o que criava uma certa previsibilidade quanto aos preços, 
permitindo que os outros produtores, os governos e os 
consumidores planejassem melhor o seu futuro.
Porém, não é mais assim!
Hoje, os grandes produtores de petróleo estão a bombear 
o mais possível, como é o caso da Rússia, que com isso 
busca não só reabilitar a sua economia, como não permitir 
que ela seja afetada pelas grandes crises.
Nessas últimas duas décadas, os preços do petróleo já va-
riaram de US$ 30 a US$ 200 por barril. Assim, por exemplo, 
quando a economia caiu, no final de 2008, o preço do barril 
de petróleo baixou de US$ 145 para US$ 30 em poucos 
meses e, agora, os preços voltaram a “disparar”, de tal 
forma que muitos economistas receiam que esses custos 
possam colocar em perigo a recuperação econômica de 
vários países, principalmente aqueles da Europa, o que 
faria baixar novamente os preços do petróleo...

O VERDADEIRO PREÇO DO PETRÓLEO
No custo do petróleo não se pode esquecer de incluir os 
custos ambientais, pois a sua obtenção nunca foi pro-
priamente limpa, nem os seus resíduos. E o que é pior, as 
novas fontes de onde se pode retirar o petróleo tendem 
a provocar mais poluição e serem mais perigosas na sua 
operação do que aquelas das quais o petróleo tem sido 
extraído tradicionalmente.
Assim, por exemplo, para se produzir petróleo a partir das 
areias betuminosas que existem ao norte na província 
de Alberta, poderá ser extremamente prejudicial para o 
ambiente local, exigindo a abertura de enormes minas a 
céu aberto, com o que se destroem grandes áreas flores-
tais. Além disso, os resíduos dessas minas são tóxicos.
Apesar de terem surgido novos métodos de exploração, 
que dispensam as minas a céu aberto e processam as 
areias no próprio local, o que obviamente é mais limpo, 
ainda assim requerem muita energia adicional para 
transformar as areias betuminosas em petróleo 
utilizável. Dessa maneira, um barril de petróleo obtido 
das areias betuminosas acaba tendo uma pegada de 
carbono 10% a 15% maior que aquela proveniente do 
petróleo convencional, na sua vida, desde o poço até os 
motores dos veículos.
Não foi por acaso que os ambientalistas fizeram grandes 
movimentos contra o oleoduto Keystone XL, que trans-
portará 800 mil barris de petróleo por dia, das areias do 
Canadá para os EUA (porém, no dia 27 de fevereiro de 
2012, o governo dos EUA deu a sua autorização para 

A plataforma P-56, que extrai o petróleo do pré-sal.
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construir o oleoduto entre os Estados de Oklahoma e 
Texas). O ativista ambiental e climatologista da Nasa 
(National Aeronautics and Space Administration), James 
Hansen, alertou: “Nesse local onde está se extraindo esse 
petróleo, há carbono suficiente para criar um planeta 
totalmente diferente e certamente pior!”
A produção do LTO não é tão poluente como a do petró-
leo das areias betuminosas, porém utiliza a fraturação, 
que rapidamente se tornou a técnica mais controversa 
na obtenção de energia por meio do petróleo. Os fluidos 
fraturantes contêm pequenas quantidades de compostos 
químicos tóxicos. Já houve, inclusive, nos EUA, no Estado 
da Pensilvânia, onde tem sido usada a fraturação para se 
produzir gás natural de xisto, denúncia de que esses pro-
dutos químicos estão contaminando os lençóis de água.
Amy Mall, analista política do Conselho de Defesa dos 
Recursos dos EUA, afirmou: “De fato, na produção do 
LTO há riscos para as águas subterrâneas, bem como 
riscos para o próprio ar. Até agora, houve poucas queixas 
de poluição das águas a partir dos poços de LTO, tanto 
na Dakota do Norte como no Texas, mas esses Estados 
têm reconhecidamente uma atitude bem ‘amigável’ 
em relação à indústria petrolífera. Já a perfuração dos 
poços ao longo da costa brasileira, principalmente na 
baía de Santos e também nas águas do Ártico, são bem 
mais limpas, entretanto, como se viu no vazamento que 
ocorreu na Deepwater Horizon (no dia 20 de abril de 
2010, no golfo do México, a mais de 80 km da costa do 
Estado da Louisiana) se algo ocorrer errado ou de forma 

inesperada, o resultado é uma catástrofe ambiental de 
grandes proporções. E, se alguém acredita agora que foi 
bem difícil limpar o derramamento de petróleo no golfo 
do México, imagine o que acontecerá no remoto e até 
um tanto inacessível oceano Ártico.
Porém, mais grave que o perigo ambiental imediato tra-
zido pela extração de petróleo não convencional é o 
risco para o clima, ou seja, as mudanças climáticas que 
estão ocorrendo devido ao uso (queima) do petróleo. Um 
dos consolos esperados do pico de seu consumo era o 
pressuposto de que o esgotamento do petróleo conven-
cional nos obrigaria finalmente a desenvolver alternativas 
isentas de carbono como a energia eólica ou a solar.
O ‘petróleo extremo’ significa que ele continuará sendo 
disponível e suficiente – há mais de 1 trilhão de barris 
de petróleo nessas novas jazidas que já começaram a 
ser exploradas – o que dá para ‘cozinhar’ o planeta se 
decidirmos queimá-lo todo e rapidamente.”
Deborah Gordon, uma especialista da Fundação Carnegie 
para a Paz Internacional, disse: “O petróleo do século XXI 
não é o petróleo do século XX. Esse novo petróleo, que 
se pode chamar de não convencional, certamente devido 
à nova grande demanda, vai ajudar muito para recarbo-
nizar intensamente todas as partes do planeta onde for 
usado e, com isso, aumentar bastante a temperatura da 
superfície da Terra.”
Para as próximas duas ou três décadas, tudo isso pare-
ce ser o futuro do petróleo: muito poluente e caro! 
Entretanto, se com desenvolvimentos tecnológicos esse 
petróleo se tornar relativamente barato, o futuro para o 
clima e para a poluição será pior ainda, pois certamente 
serão abandonados muitos projetos para se obter energia 
elétrica a um preço adequado por meio da força do vento, 
ou usando energia nuclear ou então a energia solar.
No que se refere ao desenvolvimento de veículos que 
façam mais quilômetros com o mesmo número de litros 
de gasolina consumidos, nos EUA, o presidente Barack 
Obama estabeleceu a meta de que até 2025 os carros 
fizessem cerca de 23 km com um litro de gasolina, o que 
permitiria ter um corte de consumo de gasolina pelos 
carros nos EUA pela metade!
Sem dúvida, se o preço do petróleo, com essas novas 
possibilidades de extração, cair um pouco ou até se ficar 
estável no patamar de US$ 100 o barril, certamente as 
pesquisas para obter mais eficiência (e, portanto, um cus-
to menor) no uso de outras fontes de energia, em especial 
as renováveis irão estagnar, ou até parar. Aí não valerá 
em nada o alerta feito pelo próprio presidente Barack 
Obama: “É fundamental termos as mais variadas fontes 
de energia no país e não apenas aquelas apoiadas em 
gás e petróleo. É preciso evoluir e obter maior eficiência 
no uso dos biocombustíveis e no uso das energias eólica, 
solar e nuclear. Essa é a única saída para que o nosso 
país fique independente da importação do petróleo.”
O fato é que algumas centenas de bilhões de dólares já 
foram investidos na obtenção do petróleo extremo e ago-
ra tudo faz crer que a era do petróleo vai ser ampliada...


