
Petróleo: escala mundial



Petróleo – fatores de consumo 
• Mundo
– Séc. XX

• Motor de combustão

• Fordismo 

• Brasil
– Déc. 1950

• Industrialização
• Multinacionais

– Automóveis
– Mercado interno



Geopolítica 
mundial do 

petróleo

• Diferenças

– Territorial

– Geopolítica

Conflitos pelo 
petróleo

OPEP



(Unesp 2003)  Atualmente, o petróleo representa 63% de 
toda a energia primária consumida. A escalada do petróleo 
na liderança dos energéticos deste século foi impulsionada 
pela disseminação do motor a combustão interna, que 
mudou o padrão tecnológico da industrialização no século 
XX. Essa nova posição assumida pelo petróleo na matriz de 
consumo mundial fez crescer na mesma proporção a 
componente política dos negócios a ele relacionados. Os 
choques de 1973 e 1979 e a guerra Coalizão x Iraque de 
2003 foram demonstrações claras do conteúdo estratégico 
que o petróleo adquiriu.
(www.bndes.gov.br)

Observando as tabelas,
a) indique as três principais regiões de reservas mundiais de 
petróleo;
b) faça a relação entre a distribuição das reservas e do 
consumo.



TEXTO PARA A PRÓXIMA 
QUESTÃO:
O petróleo constitui atualmente 
uma das principais fontes de 
energia e matéria-prima do 
mundo. Seu ritmo de consumo 
se acelera a cada dia, o que leva 
os países a intensificar a 
produção nacional, fazer acordos 
internacionais e valorizar outras 
fontes de energia. 

A partir da leitura dos gráficos, 
explique a relação entre as 
reservas e o consumo de 
petróleo no mundo. 



Geopolítica mundial do petróleo

“7 irmãs”

Início séc XX

Controle por 
multinacionais

Imperialismo 
sobre as áreas 

produtoras

Preços baixos e estáveis



Geopolítica mundial do 
petróleo

Início séc XX

Pós-Guerra

•Descolonização

•Terceiromundismo

Formação da 
OPEP



Geopolítica mundial do 
petróleo

Início séc XX
Pós-

Guerra

1973/79

1. Instabilidade no 
Oriente Médio

2. Redução da oferta de 
petróleo

3. Aumentos de preços

Crises do Petróleo

OPEP

– Controle de mais da metade do 
comércio de petróleo mundial

– Capacidade de ditar oferta e, 
consequentemente, preços



Geopolítica mundial do 
petróleo

Início séc XX
Pós-

Guerra

1973/79

Primeira Primeira 
CriseCrise

Segunda Segunda 
CriseCrise



• Poder político da OPEP
– Controle e redução da produção

• Países consumidores
– Investimentos em áreas fora da 

OPEP
– Aumento da produção

Aumentos de preços

Queda dos preços

Geopolítica mundial do 
petróleo

Início 
séc XX

Pós-Guerra

1973/79 Déc. 1980/90

obs.: há quem considere 
1990-91 uma Terceira 
Crise, inclusive a VUNESP



Geopolítica mundial do 
petróleo

Início 
séc XX Pós-Guerra

1973/79

Déc. 1980/90 Séc. XXI

Forte oscilação dos preços do petróleo





Superciclo das commodities

Crise mundial como resultado do 
descontrole neoliberal sobre o sistema 
financeiro

Crescimento nos 
“Emergentes” e 
expectativa de retomada 
da economia mundial

Diferentes 
fatores 

deflacionários



 (Unicamp 2008)  "De 1998 para cá, o preço do petróleo foi 
multiplicado por sete. A procura pelo produto, com o 
vigoroso crescimento mundial, aproximou-se da capacidade 
de produção (...) Há um surto na procura pela 'commodity', 
em contraste com a baixa capacidade de expansão rápida 
da oferta."
("Folha de S.Paulo", editorial: Petróleo nas Alturas, 22/10/07, p. A2)

a) O que é uma "commodity"?
b) Quais as principais razões do aumento da demanda por 
petróleo em período recente? 



Pressão americana contra governo Maduro

Governo sujeito às demandas dos EUA

Maior pressão no governo Trump

Controle americano pós Guerra do Iraque

Controle americano pós Guerra do Golfo

Controle americano pós “Primavera Árabe”





(Ufrj 2001)  Calcula-se que o volume total de óleo derramado nos 
oceanos é da ordem de 6 milhões de ton/ano. Estes derramamentos são 
predominantemente acidentais e ocorrem ao longo das rotas de 
transporte. Apesar da gravidade destes acidentes, 83% do total da 
poluição marinha ainda é decorrente de atividades realizadas em terra 
firme.
O mapa a seguir indica as principais rotas de petróleo nos oceanos.

a) Descreva a função das áreas conectadas pela rota A-B nas atividades 
produtivas ligadas ao petróleo.
b) Identifique, na área destacada no círculo, duas outras fontes de 
contaminação dos oceanos e seus impactos nos ambientes costeiros.



Petróleo e COVID-19



Novas condições

• Conjunturais
– Início do ano
– “Guerra de preços”

• Rússia
• Arábia Saudita

– Problema parcialmente 
superado

• Estrutural
– Crise COVID-19

• Redução de consumo
• Longo período de 

recuperação dos 
setores consumidores
– Cia aéreas, p.e.

• Possibilidade de novos 
equilíbrios pós COVID 
com menor consumo de 
petróleo
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