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PETRÓLEO, O COMBUSTÍVEL DO SÉCULO XX

Saiba mais sobre a história da principal fonte de e nergia
que move a economia mundial

NO IRAQUE - Operários tentam conter o vazamento em oleoduto após um atentado: com grandes reservas, o país

busca elevar sua produção atual
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O petróleo é a principal fonte de energia mundial desde o início do século XX. Sua descoberta e a extração maciça

impulsionaram a indústria automobilística, a aeronáutica, a naval e a petroquímica, inundaram a vida humana com

inúmeros confortos, como os fogões domésticos abastecidos com gás liquefeito de petróleo (GLP), as primeiras

cidades iluminadas em larga escala com querosene e gás e materiais novos, como as velas de parafina, os

plásticos e os fios elétricos revestidos com eles, os PVCs, as tintas e vernizes, os tecidos sintéticos.

O ser humano já conhecia e utilizava desde a Antiguidade o petróleo, que era eventualmente encontrado na

superfície do solo em diversas formações, como poços de óleo betuminoso, betume, xisto betuminoso ou em sua

forma final, como óleo espesso e negro. Ele era usado por vários povos havia séculos como carburante para

iluminar e aquecer e também servia para impermeabilizar superfícies, assentar pedras e como uma terrível arma de

guerra chamada de fogo grego, uma mistura viscosa que era jogada incandescente contra os inimigos.

Mas foi apenas no decorrer do século XIX que o ser humano descobriu quanto o petróleo era valioso e que ele

podia ser encontrado em grande quantidade no subsolo. A industrialização moderna começara antes, no século

XVIII, na Inglaterra, impulsionada pela invenção das máquinas a vapor, que usavam o carvão mineral como
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carburante em fornalhas para aquecer a água em caldeiras.

O carvão mineral é o mais abundante energético do planeta e sua extração e seu uso permitiram a expansão da

indústria metalúrgica, o surgimento dos primeiros navios a vapor, das locomotivas e também das fábricas de

tecidos, de vidros e de outros bens. A Revolução Industrial levou às buscas e pesquisas para desenvolver motores

e máquinas mais eficientes, financiadas pelo dinheiro da nova classe social no poder, a burguesia. A partir do século

XIX, essa caminhada conjunta entre a indústria e a ciência se aprofundará e provocará a transformação da

economia, da vida e dos costumes no século XX. O petróleo e a eletricidade serão as duas formas de uso de

energia que impulsionarão as mudanças.

A redescoberta

Entre 1750 a 1850, acontece a redescoberta do petróleo. Nesse período, nos Estados Unidos (EUA), ele passa a

ser coletado em aflorações da superfície e vendido como carburante por pequenos comerciantes para queima

doméstica – depois se descobriu que ele já era queimado pelos índios em rituais religiosos. A partir de 1859,

começam a ser perfurados poços nos EUA, e constata-se que é possível encontrar petróleo em jazidas debaixo da

terra. No Brasil, o primeiro poço é perfurado em São Paulo, em 1892, mas sem sucesso.

A perfuração de poços não ocorre por acaso, mas, sim, porque se estava em busca de combustíveis líquidos.

Entre 1800 e 1850, havia sido inventado um processo para transformar o carvão mineral em óleo combustível, mas

era um procedimento caro. E o petróleo vinha bem a calhar. Em 1867, o alemão Nicolaus Otto inventa o motor de

combustão interna por pistões com combustível líquido. Em 1885, também na Alemanha, Karl Benz constrói o

primeiro automóvel com esse motor. Essas duas invenções vão acelerar o interesse pela exploração de petróleo,

pois desde séculos anteriores o ser humano tentava inventar algum tipo de veículo autônomo, sem tração animal. Já

haviam sido inventados carros com o uso de eletricidade e mesmo de carvão, mas não eram viáveis.

Com o crescimento das perfurações de poços e dos volumes descobertos para vender, houve aperfeiçoamento da

destilação, e surgiram o querosene e a gasolina. Depois, o ritmo das mudanças foi intenso.

Nos Estados Unidos, os primeiros automóveis com motor a gasolina começaram a ser vendidos em 1893, sob

encomenda, a endinheirados. Em 1920, a frota no país já somava 9 milhões de veículos, entre automóveis de

passeio e com carroceria (os primeiros caminhões). Trinta anos depois, em 1950, o petróleo já era o energético

mais consumido pelos norte-americanos, à frente do carvão mineral.

O consumo de petróleo, alavancado pelo aumento do uso de veículos, cresceu também no Canadá e na Europa e

ganhou progressivamente o mundo. Lentamente, os postos de gasolina começaram a fazer parte da paisagem

urbana, as carroças foram sumindo e, com elas, o esterco que sujava as ruas.

Oriente Médio

Nas três primeiras décadas do século XX, surgiram empresas fabricantes de automóveis, e as companhias

petrolíferas nasceram e passaram a procurar jazidas e perfurar poços. Nesse período, foram descobertos grandes

mananciais de petróleo no Oriente Médio, que assim ganhou importância geopolítica global.
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O primeiro país do Oriente Médio a ter jazidas descobertas foi a Pérsia (atual Irã), em 1904, e sua exploração deu

origem à empresa Anglo Persian Company Oil, embrião da atual BP (British Petroleum). Seguiram-se, na região, o

Iraque (1927), Barein (1932), Arábia Saudita (1933) e Kuweit (1938). A exploração também crescia em outros

lugares, como no Azerbaidjão, à beira do mar Cáspio, integrante da União Soviética após 1920. Durante a I Guerra

Mundial (1914-1918) e a II Guerra (1939-1945), o petróleo já se tornara um bem estratégico para a segurança

militar das nações, fundamental para deslocar caminhões, blindados, aviões, navios e submarinos.

Foi por ocasião da II Guerra Mundial, e também em consequência dela, que os governos de muitos países

começaram a nacionalizar suas jazidas de petróleo, em muitos casos tendo de enfrentar as empresas petrolíferas

estrangeiras e estatizá-las: o México nacionalizou suas jazidas em 1938, a Pérsia em 1951, a Bolívia em 1969, o

Iraque em 1972. O Brasil estatizou o petróleo em 1952 e também criou sua estatal para explorá-lo, a Petrobras, em

1953.

Em 1960, a Venezuela convoca uma reunião internacional, na qual funda a Organização dos Países Exportadores

de Petróleo (Opep), com Pérsia, Kuweit, Iraque e Arábia Saudita. Nos anos seguintes, mais países se juntam à

entidade. Nascia uma organização não só econômica, mas com perfil político.

Choque do petróleo

Como já vimos, desde o início do século XX, o Oriente Médio era uma região estratégica. Por isso, havia forte

presença política e militar das grandes potências mundiais, muita tensão e diversos conflitos. A criação do Estado

de Israel, em 1948, aguça essa instabilidade. Desde então, várias guerras ocorreram entre Israel e os países

vizinhos.

Em outubro de 1973, tropas do Egito e da Síria atacam Israel, na Guerra do Yom Kipur, para tentar reconquistar

territórios ocupados na guerra dos Seis Dias, de 1967, mas fracassam. Logo em seguida, como represália, a Opep

deflagra um embargo total de petróleo aos Estados Unidos e à Holanda, por apoiarem Israel. O embargo, depois

estendido a outros países, recebe a adesão de Argélia, Barein, Egito, Líbia e Síria. A escassez de petróleo atinge

todo o mundo duramente, pois a Opep reduz sua produção total em 25% – o preço do barril quadruplica e causa

grande estrago nas economias por toda a parte. Esse acontecimento fica conhecido como choque do petróleo .

O embargo termina em março de 1974, mas deixa graves consequências. Em 1970, nos Estados Unidos, a

produção de petróleo havia atingido capacidade máxima em 48 estados (9,4 milhões de barris diários) e, desde

então, ela só declina, segundo dados oficiais da administração de energia do país. Por causa disso, a garantia de

abastecimento de petróleo torna-se essencial, e, em 1975, o governo norte-americano aprova uma nova política

energética. Ela determina que a nação tenha sempre em estoque 1 bilhão de barris de petróleo para crises e

determina à indústria automobilística o desenvolvimento de motores que consumam menos combustível. Para o

Brasil, o choque do petróleo teve grande impacto econômico, como se verá a seguir.

Em 1979, ocorre um segundo choque  de aumento de preços do petróleo, provocado pela revolução islâmica no

Irã, que derruba o governo do xá Reza Pahlevi, grande aliado dos países ocidentais. O Irã reduz sua produção, e

os principais países produtores decidem cortar a extração e a venda. A situação se agrava com a guerra do Iraque

contra o Irã (1980-1988). Mas, nesse segundo choque, o mundo já estava mais bem preparado.

Desde o choque de 1973, as indústrias haviam adotado medidas para consumir menos, e as empresas petrolíferas
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passaram a procurar petróleo e a produzir em outras regiões. Além disso, com o preço do combustível alto, as

montadoras de automóveis e os consumidores passaram a priorizar carros menores e mais econômicos. O

consumo mundial de barris diminuiu. Como resultado, os preços começaram a cair em 1980 e continuaram baixos

por 20 anos. No século XXI, os preços voltaram a subir em razão do crescimento da economia mundial, com

destaque para a China, onde o consumo diário aumentou de 4,5 milhões de barris de petróleo em 1999 para 8,6

milhões em 2009 (+91%).

Desde a II Guerra Mundial, o petróleo foi o fator principal na geopolítica do Oriente Médio e de regiões da Ásia,

pois os interesses econômicos não se dissociam dos políticos. Nos últimos 40 anos, ele está ligado aos conflitos

entre os Estados Unidos e o Irã (um dos grandes produtores mundiais); à política de aproximação dos EUA com a

Arábia Saudita (maior produtor mundial); à manutenção de uma frota da Marinha norte-americana no Golfo Pérsico;

à invasão do Kuweit pelo Iraque em 1990; à ocupação do Iraque pelos norte-americanos (2003); e mesmo aos

conflitos diplomáticos da última década entre os Estados Unidos e a Venezuela.

Óleo e energia no Brasil

A matriz de energia brasileira baseou-se no uso da madeira e do carvão vegetal até a década de 1960. A entrada e

o uso de petróleo na matriz aconteceram lentamente, por importação, a partir do fim do século XIX. No término do

II Império (1841-1889) e na República Velha (1889-1930), a exploração de petróleo foi entregue pelo Estado e

governos locais à iniciativa privada, brasileira e estrangeira. A crise da Bolsa de Nova York, em 1929, foi um duro

golpe à economia nacional, que ficou sem capitais estrangeiros para expandir sua infraestrutura de energia. O

primeiro poço de petróleo produtivo só seria aberto em 1939.

Em 1946, com o término da II Guerra, a primeira Constituição após o Estado Novo (1937-1945) favorece a entrada

e a atuação de empresas petrolíferas estrangeiras. Mas há uma reação nacionalista por parte de importantes

segmentos sociais, que iniciam a campanha “O petróleo é nosso”, em defesa do monopólio estatal da exploração

petrolífera. De volta à Presidência pelo voto popular, em 1951, Getúlio Vargas estatiza o petróleo em 1953 e cria a

Petrobras. O Brasil possuía, nessa época, poucos poços e apenas duas refinarias para o petróleo importado,

ambas privadas, no Rio de Janeiro (RJ) e em Rio Grande (RS). A primeira refinaria da Petrobras seria inaugurada

em 1961, e a busca de autonomia no setor de petróleo, então, apenas começara.

O primeiro choque do petróleo, em 1973, acendeu uma luz vermelha para os planos do regime militar (1964-1985).

O país vivia o “milagre econômico”, com altas taxas de crescimento do PIB e aumento da industrialização. A

possível falta de energia para sustentar a expansão da produção era um problema grave, bem como o alto preço

do petróleo, pois o país já se endividava no exterior para financiar o seu surto de desenvolvimento. Em resposta ao

choque, o governo militar adotou novas diretrizes para diversificar a matriz de energia.

Em 1974, foram anunciadas as primeiras megajazidas de petróleo com perfurações na Bacia de Campos. Além

disso, o governo militar iniciou dois programas para a infraestrutura de energia: o Pró-Carvão , para ampliar a

produção de carvão mineral para a indústria e substituir petróleo em fornos, e o Pró-Álcool , para desenvolver a

produção de etanol como combustível de transporte. Também se decidiu construir as usinas nucleares em Angra

dos Reis, projeto realizado com uma empresa da Alemanha. Na década de 1980, o Brasil inaugura as primeiras

usinas hidrelétricas gigantes : Itaipu (no Paraná, em 1982) e Tucuruí (no Pará, em 1984). A Petrobras amplia a

prospecção e extração de petróleo e constrói refinarias. Com a quebra do monopólio do petróleo, em 1997, a

empresa amplia sua atuação e investimento em outros países e hoje soma 15 mil poços de produção de petróleo e

gás, dos quais 14 mil localizados no Brasil.
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Pré-sal e desafios

Atualmente, o Brasil se destaca por possuir a matriz energética mais equilibrada entre as grandes nações, com uma

participação quase meio a meio (50%) de energias renováveis e não renováveis. Em 2008 (dado mais recente), o

mundo consumiu 12,2 bilhões de teps de energia, sendo 87% não renovável e apenas 13% renovável. Nesse

contexto, o Brasil tornou-se uma referência global por fabricar carros flex bicombustíveis (etanol e gasolina) e

aumentar a produção de etanol. A mudança levou a cana-de-açúcar à segunda posição como fonte de energia

primária mais usada no Brasil, algo inédito no mundo. Além disso, o país investe na produção de gás natural e

eletricidade por biomassa (lixo, bagaço de cana, restos agrícolas e dejetos animais), biodiesel e energia eólica.

Fazer adaptações necessárias para frear e enfrentar as consequências do aquecimento global foi um dos tópicos

importantes da reunião das partes da Conferência sobre as Mudanças Climáticas, realizada no fim de 2010, em

Cancún, no México. Em seu relatório anual 2010, a Agência Internacional de Energia coloca a pergunta: “O petróleo

acabará?”. A resposta é: não se sabe, mas o fim parece cada vez mais distante e o petróleo, mais caro. Isso

porque estão sendo descobertas novas jazidas, como as do pré-sal, desenvolvidas novas tecnologias para

economizar, explorar, refinar petróleo dissolvido em areias e até aprimorar a destilação de óleo diesel com carvão,

já usada pela África do Sul.

O Brasil tem como desafio planejar corretamente o uso das enormes reservas de petróleo que estão sendo

descobertas e evitar vazamentos trágicos, como o ocorrido no Golfo do México em abril de 2010. A descoberta das

jazidas de petróleo no pré-sal já está alterando nossa matriz primária de energia, mas não deverá alterar

significativamente nossa matriz de consumo. Assim, o Brasil poderá se tornar, em alguns anos, um dos principais

exportadores de petróleo do planeta e também exportar bens e matérias-primas produzidas com ele, como plástico,

tintas e tecidos. Com os recursos obtidos, poderá investir em tecnologia e indústria, em melhorias sociais e na

própria produção de energias mais limpas.

Matéria publicada em março/2011
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