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A minha família
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“...se antes de cada acto nosso nos puséssemos a prever todas as conseqüências dele,
a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis,
depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro
pensamento nos tivesse feito parar. Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras
vão-se distribuindo, supõe-se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada, por todos
os dias do futuro, incluindo aqueles, infindáveis, em que já cá não estaremos para poder
comprová-lo, para congratular-nos ou pedir perdão, aliás, há quem diga que isso é que é a
imortalidade de que tanto se fala,”
trecho de Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago

“...Quanto maior seja o número de olhares, de olhares distintos que saibamos
empregar para ver uma mesma coisa, tanto mais completo será nosso ‘conceito’ sobre ela,
tanto mais completa será nossa ‘objetividade’...”
trecho de A Genealogia da Moral, de Friedrich W. Nietzsche
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Esta dissertação revê o conceito de reserva para recursos energéticos fósseis,
introduzindo a dimensão ambiental. Para tanto, aplica esta revisão ao óleo bruto
classificado como não convencional, de forma a elucidar em que medida a dimensão
ambiental poderá inviabilizar técnica e/ou economicamente o aproveitamento destes
recursos. A dissertação foca em dois exemplos emblemáticos: o betume do Canadá e a
região de proteção ambiental no Alasca. Foi constatado que as restrições ambientais
representam atualmente fator determinante na avaliação da disponibilidade de exploração e
explotação de recursos petrolíferos, especialmente os recursos classificados como não
convencionais. Do caso canadense, pode-se depreender que há o risco de limitações futuras
à exploração e produção, tanto em função dos limites impostos por medidas de mitigação às
Mudanças Climáticas Globais, quanto em função da reduzida disponibilidade de água na
região produtora. No caso do Ártico, os impactos ambientais são difíceis de serem
mensurados. Se forem considerados irreversíveis, suas externalidades negativas seriam
infinitas. Neste caso, seria recomedável manter a proibição de acesso à região. Esta
dissertação mostra que a influência das restrições ambientais pode impedir o acesso físico
ao recurso ou encarecer a produção de determinadas regiões, inviabilizando total ou
parcialmente, em certos casos, a atividade de exploração e produção de petróleo.

viii

Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMETAL DIMENSION FOR DEFINING NON
CONVENTIONAL CRUDE OIL RESERVES – THE EXAMPLES OF CANADA AND
ARTIC

Diego Cunha Malagueta
February/2009
Advisor: Alexandre Salem Szklo

Department: Energy Planning

This thesis reviews the concept of fossil fuel reserves under the aegis of the
environmental dimension. For this purpose, it applies this perspective to non-conventional
crude oils, aiming at elucidating how the environmental dimension can technologically
and/or economically unable the exploration and exploitation of these resources. This
focuses on two emblematic examples: the Canadian tar sands and a region in Alaska where
the environmental law prevents oil industry activities. The examples corroborate the
theoretical hypothesis indicating that environmental constraints are a relevant factor in
assessing what resources can be explored and produced. From the Canadian example it can
be observed that both mitigation activities related to Global Climate Changes and water
scarcity can hamper future oil production. In turn, the Arctic case demonstrates that, for
remote and sensible regions, environmental impacts are difficult to measure. If they are
considered irreversible, it would mean that negative externalities are also infinite.
Therefore, it would be suitable to maintain the use prohibition of the area. This works
shows that environmental restrictions could prevent physical access to some regions or
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Introdução
Esta dissertação revê o conceito de reserva para recursos de energia, introduzindo,
neste conceito, a dimensão ambiental. Para tanto, aplica esta revisão ao óleo bruto,
especialmente a petróleos classificados como não convencionais, de forma a elucidar em
que medida a dimensão ambiental poderá inviabilizar técnica e/ou economicamente o
aproveitamento destes recursos.
O problema da escassez de recursos naturais antecede a era do petróleo e remonta a
era do carvão, cujo temor em relação a uma eventual falta de abastecimento é o tema do
livro de JEVONS (1865), The Coal Question.
Na era do petróleo, o assunto surgiu com força em suas crises de abastecimento da
década de 70. Nesta década, ocorreram o primeiro e o segundo choques do petróleo, 1973 e
1978 respectivamente (YERGIN e HOBBS, 2005), além do acerto de previsão de
HUBBERT (1956) de que os Estados Unidos atingiria seu pico de produção no início dos
anos 1970.
O aumento dos preços do barril de petróleo ocorrido na primeira década do século
XXI fez ressurgir o temor entre as pessoas e a imprensa, e a discussão entre acadêmicos,
sobre a quantidade ainda existente de recurso a ser explorada (o recurso economicamente
viável é classificado como reserva – vide detalhes no capítulo 1), bem como a capacidade
de produção mundial e se os países estariam próximos de um pico de produção global.
Nesta discussão, os especialistas foram classificados, arbitrariamente e entre eles
mesmos, de “pessimistas” e “otimistas”. Respectivamente, o primeiro grupo afirma que o
mundo está diante do pico de produção mundial, a partir do qual a produção declinaria
exponencialmente, e o segundo grupo consiste daqueles que afirmam que a tecnologia e o
mercado seriam suficientes para descobrir e tornar produtivas novas reservas de petróleo,
pois ainda haveria muito petróleo a ser descoberto.
Sendo assim, o capítulo 1 revisa a bibliografia sobre a escassez do petróleo através
dos pontos de vista dessas duas “correntes”, pessimista versus otimista. Apresenta alguns
conceitos fundamentais, como os conceitos de recurso, reserva e reserva recuperável.
Avalia as incertezas referentes à quantidade de petróleo disponível já descoberto, seja por
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falta de conhecimento da reserva, por diferenças de metodologia de avaliação das reservas,
por questões políticas; e referentes à quantidade ainda a ser descoberta.
Este capítulo busca também avaliar se, apesar de imprecisas, as reservas de petróleo
não convencional representarão um grande volume e um potencial de compensação da
queda da produção de petróleos convencionais. Para estes recursos, os especialistas
divergem em números, tanto de quantidade (oil in place) quanto de custos privados,
quantos de custos externos (impacto sócio-ambiental derivado da produção de petróleo),
quanto, finalmente, de análise energética. Divergem até mesmo em classificar o que seria
petróleo não convencional. Mas ambos os lados ressaltam a importância que os petróleos
não convencionais terão no mercado internacional e que sua parcela do consumo mundial
tende a aumentar, em substituição ao decréscimo de produção dos petróleos convencionais.
A classificação das reservas, seja de petróleo convencional, seja de petróleo não
convencional, apesar de divergir entre empresas, órgãos e países, tem como base a
economicidade da jazida. Ou seja, em geral é considerada reserva recuperável de petróleo a
quantidade que é técnica e economicamente viável de ser explorada. Portanto, é um
conceito variável no tempo. Por exemplo, a taxa de recuperação de um poço tende a
aumentar com o surgimento de novas tecnologias e/ou o aumento do preço do barril no
mercado internacional (ROGNER, 1997).
A presente dissertação propõe argumentar se haveria casos em que uma reserva de
petróleo classificado como não convencional, viesse a ser considerada técnica e
economicamente viável de ser explorada, mas que fosse total ou parcialmente inviabilizada
por restrições de cunho ambiental. De fato, é muito comum avaliar os recursos sob a ótica
dos custos privados (das firmas) para seu desenvolvimento. Contudo, a emergência da
questão ambiental a partir da década de 1980 para os impactos de abrangência local
(SZKLO e SCHAFFER, 2007), e da década de 1990 para os impactos de abrangência
global (RIBAS, 2008), faz com que restrições ambientais possam dificultar ou até
inviabilizar produção de petróleo economicamente viável sob o prisma da firma operadora.
Isto é ainda mais importante para o caso dos óleos não convencionais. Como esta tese
discutirá, estes óleos são produzidos e/ou refinados em condições que demandam maior
esforço tecnológico.
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Assim, muitos especialistas citados nesta dissertação, como será apresentado mais
detalhadamente nesta tese1, ressaltam a importância cada vez maior das questões
ambientais para a produção de petróleo; ademais, documentos de governos, entre eles
Estados Unidos e Canadá, também afirmam que o meio ambiente pode limitar a exploração
de petróleo em seus países e no mundo (DOE/EIA, 2008b; NEB, 2006).
Portanto, este documento objetiva elucidar esta questão e responder se os limites
ambientais podem resultar em limites à exploração e explotação de petróleo. Neste caso, a
dissertação foca em dois exemplos emblemáticos: as areias betuminosas do Canadá e a
região de proteção ambiental no Alasca conhecida como ANWR (Arctic National Wildlife
Refuge).
O betume canadense é hoje o petróleo marginal do mercado internacional.2 É
também o petróleo não convencional mais produzido no mundo (1,26 milhões b/d em
2006) e sua produção é basicamente destinada à exportação para os Estados Unidos.
Ademais, como será visto, é um petróleo de péssima qualidade (8ºAPI, ácido e azedo) e,
portanto, demanda grandes quantidades de água e de gás natural para seu E&P e, por
conseguinte, emite grandes quantidades de gases de efeito estufa.
Destarte, o capítulo 2 discorre sobre o histórico de produção canadense, suas
estimativas de reserva e as previsões de expansão da capacidade produtiva. O capítulo
divide-se em duas principais partes: uma referente às emissões de gases de efeito estufa
(GEE) e a questão das mudanças climáticas globais; e a outra trata o problema do consumo
de água doce (limites quanto à escassez) e seu conseqüente descarte em conjunto com
outros dejetos minerais tóxicos (poluição local).
Em relação às mudanças climáticas, o capítulo 2 apresenta o atual quadro de
políticas públicas de comando e controle; e metas de emissão de GEE, bem como alguns
conflitos legais entre legislações federais e estaduais (da província de Alberta). Para esta
seção, foi estimada uma possível taxação do carbono, e em função de três cenários do preço
do barril de WTI (40,00; 70,00; e 100,00 US$/b), analisados os efeitos dessa taxação sobre
a economicidade das areias betuminosas até o ano de 2025. Foi verificado qual seria o

1

Entre os quais, ADELMAN (2002, 2003, 2004), BENTLEY (2002), CAMPBELL (2003, 2006),
DEFFEYES (2005), GREENE et al (2006), JACKSON (2006), LAHERREÈRE (1998, 2001, 2003)
2
Petróleo marginal é o último barril produzido e comercializado no mundo, sendo assim o mais caro petróleo
a obter um comprador.
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preço percebido pelo produtor com a taxação do carbono, incidente tanto sobre o betume
quanto sobre o synbit, e comparado aos atuais custos de produção presente na literatura
internacional (cerca de 40 US$/b – NEB, 2006).
Interessantemente, o caso canadense, no que diz respeito ao alto consumo
energético para sua produção e aos altos fatores de emissão de GEE, pode servir de
exemplo do que pode ocorrer com outras reservas de petróleos extra-pesados e até mesmo
com o óleo de xisto (recurso que os Estados Unidos detêm em enormes quantidades). É
emblemático, neste sentido, porque se trata de um recurso energético cuja transformação
em reserva (viabilidade técnica-econômica) implica em impactos ambientais de cunho
global consideráveis. É emblemático porque, como será visto nesta tese, parcela relevante
dos recursos não convencionais de petróleo é extra-pesado e azeda.3
Quanto ao uso de água doce nos processos de mineração e in situ, o capítulo 2
apresenta a demanda já existente na região e algumas outorgas já autorizadas,
principalmente do rio Athabasca, e medidas do governo de limite ao uso dessa água e
incentivos à redução desse consumo (tanto relativo, por barril, quanto absoluto, do setor de
E&P do betume). Esse consumo pode (ALBERTA, 2007):
•

comprometer as vazões de rios e outros corpos d’água,

•

e afetar os ecossistemas da região e atingir alguns setores da economia local,
principalmente o setor pesqueiro, além do próprio abastecimento de água das
cidades da região.
Além do consumo da água doce e o possível surgimento de uma escassez do bem e

conseqüente crise de abastecimento local, há o problema do descarte da água utilizada. Um
percentual baixo da água extraída de rios, lagos e bacias para a mineração é reciclado. A
maior parte é descartada em tailing ponds (piscinas artificiais de sedimentação), bacias
artificiais de água com resíduos de mineração, que oferecem risco de contaminação à
aqüíferos e intoxicação de animais da região, principalmente aves migratórias.

3

Dentre as principais fontes de petróleos não convencionais, considera-se recuperável cerca de 300Gb de
extra-pesado venezuelano (CAMPBELL, 2006) e 174Gb das areias betuminosas (SÖDERBERGH et al,
2007). Enquanto que as reservas de xisto, por não serem ainda comercializáveis, possuem maiores incertezas,
e dados na literatura afirmam que pelo menos 160Gb seriam recuperáveis (CAMPBELL, 2006), dentro de
reservas totais de 800 bilhões de barris, segundo FORSBERG (2006), de 2,2 a 2,8 trilhões de barris
(KJÄRSTAD e JOHNSSON, 2009), ou até mesmo de 8 trilhões de barris (ANDREWS, 2006).
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O capítulo 3 analisa outro caso emblemático de como o meio ambiente pode
restringir a produção de petróleo, o Ártico Norte-Americano. Diferentemente do caso do
Canadá, onde o principal limitante são os efluentes da atividade de E&P, seguido da
disponibilidade de recursos hídricos e energéticos, o caso do Alasca é uma questão de
restrição ao acesso físico à região. Outra observação relevante é de que as propriedades
físico-químicas do petróleo da região são de boa qualidade; neste caso, alguns autores o
consideram um petróleo não convencional, e tal classificação se deve à dificuldade de
acesso e não à qualidade do óleo (GREENE, 2006).
O caso do Alasca pode ser comparado a outras regiões ambientalmente sensíveis e
ao mesmo tempo detentora de riquezas minerais, como a Amazônia brasileira (onde há
indicação de existência de petróleo, cuja exploração em larga escala certamente traria danos
à região)4; a Bacia do Rio São Francisco5; e a Sibéria6, na Rússia, cujo petróleo pode vir a
ser explorado mais cedo ou mais tarde.
Os EUA já exploram petróleo do Alasca há décadas (o maior campo do país se situa
no estado, na Bacia Prudhoe). Porém há uma região, na qual ocorrem jazidas de petróleo,
que foi protegida por lei de ser explorada de diversas formas. A lei foi feita com o objetivo
de preservar as ricas fauna e flora locais: grandes mamíferos (ursos e caribous 7), peixes (e
a pesca controlada), aves (a maioria migratória do resto das Américas), por exemplo (U.S.
FISH & WILDLIFE SERVICE, 2008).
Em contrapartida, em função da existência de petróleo na Bacia Prudhoe já ser
conhecida, e as características geo-morfológicas da região indicarem que a região a ser
protegida também seria detentora de grandes reservas, a lei prevê que a exploração da
ANWR poderia ser autorizada pelo Congresso norte-americano. Algumas tentativas já
foram feitas ao longo de mandatos de diferentes presidentes, e a discussão retornou com
força no último governo Bush, mas foram sempre barradas (por poucos votos, vale
observar) em última instância.
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ANP (2005)
De acordo com ANP (2008), na Bacia do São Francisco há exsudações naturais de óleo e gás, assim como
outros indícios geofísicos da presença de combustível fóssil na região. Tanto que já foram concedidos, na
região da bacia do estado de Minas Gerais, 31 blocos para trabalhos de prospecção.
6
Para detalhes da região ver DIENES (2004).
7
Espécie de mamífero ruminante, da família Cervidae RIVERSIDE (1995). Animal específico da região e
motivo de grande preocupação dos ambientalistas.
5
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A discussão não se restringe apenas ao setor político, acadêmicos discutem os prós e
contras da exploração do petróleo da ANWR e tentam, até agora em vão, chegar a um
consenso se compensa ou não explorá-la.
Assim sendo, o capítulo três:
•

apresenta os aspectos legislativos referentes a ANWR,

•

resume a discussão de especialistas sobre as vantagens e desvantagens de se
produzir petróleo na região,

•

e apresenta estimativas de reserva e de capacidade de produção, além dos possíveis
impactos dessa produção sobre o mercado internacional de petróleo e sobre o
mercado interno dos Estados Unidos.
O caso do ANWR é emblemático, no sentido, de que ele trata de uma restrição

física de acesso à reserva. Mutatis mutandi esta restrição indicaria que não há beneficio
capaz de compensar os impactos advindos da atividade mineira da indústria do petróleo na
região. Seria como se os custos externos (ambientais) na região fossem infinitos ou não
compensáveis, ainda que projetos de produção de petróleo possam ser técnica e mesmo
economicamente viáveis (sob a ótica da firma).
Por fim, a conclusão averigua se o conceito de reserva, bem como a disponibilidade
de recursos não convencionais, pode vir a ser crescentemente afetado pelas restrições
ambientais, e o faz principalmente através dos exemplos analisados. Verifica também em
que medida os casos analisados são emblemáticos também para o contexto brasileiro, onde
há produção de petróleo em regiões de difícil acesso e potencialmente sensíveis. Além de
fazer recomendações de estudos futuros.

6

Capítulo 1 – A Definição de Reservas de Petróleo e o Problema da
Escassez – A Importância dos Óleos Não-Convencionais
Desde que o petróleo tornou-se a principal fonte de energia do mundo, a questão da
escassez do recurso é debatida tanto por leigos quanto por acadêmicos8.
Como pode ser visto através da Figura 1, aproximadamente a partir da década de
1960 o petróleo passa a competir com o carvão e o ultrapassa como principal fonte
energética primária do mundo (IEA, 2007 apud MATHIAS, 2008).

Figura 1 – Consumo mundial de energia primária de 1860 a 2000
Fonte: IEA (2007) apud MATHIAS (2008)

Em momentos de abundância de petróleo no mercado e conseqüente estabilidade a
baixos preços, a discussão é quase esquecida. Todavia em momentos de crise, quando os

8

Na verdade, o problema da escassez de recursos naturais energéticos antecede a era do petróleo, pois o
temor quanto a falta de abastecimento remete ao texto de JEVONS (1865) sobre o carvão.
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preços disparam, o “fantasma” do fim do petróleo retorna às manchetes de jornais e aos
periódicos científicos.
A discussão pode ser dividida entre duas correntes: a dos “pessimistas”,
representada por Bentley, Campbell, Deffeys, Laherrere, entre outros; e a dos “otimistas”,
composta por Adelman, Maugeri, Greene, Odell.
Essa divisão é arbitrária e feita, muitas das vezes, pelos próprios especialistas que
discutem o assunto, como LAHERRÈRE (2003). GREENE et al (2006), por exemplo, se
consideram um otimistas “pessimistas”.
O primeiro grupo busca estimar o pico de produção mundial de petróleo
convencional e afirma que isso ocorrerá no curto prazo. Em geral seus estudos baseiam-se
no modelo de HUBBERT (1956), que previu acertadamente que o pico de produção dos
Estados Unidos ocorreria aproximadamente em 10 anos, o que de fato aconteceu em 1970.
Segundo BENTLEY (2002), o pico mundial de produção de petróleo convencional seria
atingido entre 2007 e 2012.
Enquanto o segundo grupo crê que inovações tecnológicas e forças de mercado
tornariam a questão da limitação do recurso natural irrelevante (GREENE et al, 2006).
Conforme enfatiza GREENE et al (2006), o debate é extremamente importante. Pois
um brusco e permanente declínio na produção mundial de petróleo ocasionaria danos à
economia, talvez por mais de uma década. Principalmente se tal pico não for previsto com
antecedência suficiente para que sejam tomadas medidas que mitiguem suas conseqüências.
Entretanto, antes mesmo de se analisar a produção, vale observar as incertezas sobre
a quantidade de petróleo existente e as diferentes definições para as declarações de
reservas. As reservas declaradas podem ser feitas de acordo com duas lógicas, uma
determinística e outra probabilística.
De acordo com os termos determinísticos, reservas Provadas significariam uma
“razoável certeza”; Prováveis para valores “mais factíveis de se constatar do que o
contrário”; e Possíveis no caso de estimativas com “maiores chances de não ocorrerem”. A
SEC, em tentativa de unir as duas formas de definição de reservas, definiu Provadas
(conhecidas como P) = 90% de chances de existir pelo menos aquela quantidade; Provadas
+ Prováveis (também chamadas 2P) = 50% de chances e por fim, Provadas + Prováveis +
Possíveis (3P) = 10% de chances.
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A discussão acerca da escassez do petróleo ainda inclui a definição do que é
considerado petróleo, mais especificamente, o que são petróleo convencional e petróleo
não-convencional. Para esta conceituação, não há consenso entre os especialistas.

1.1 – Convencional X Não-Convencional

LAHERRÈRE (2001) considera petróleo convencional aquele que pode ser extraído
por processos de recuperação primária e secundária de reservatórios porosos e permeáveis,
de identificável interface com a água, de baixa viscosidade e de densidade baixa e média.
Para o mesmo autor, o petróleo não-convencional inclui o óleo proveniente de
reservatórios de características incomuns, de recuperação avançada9, óleos extra-pesados
(mais pesados que a água), areias betuminosas (definidas segundo sua viscosidade, acima
de 10.000cP), xisto, metano de minas de carvão, aqüíferos geopressurizados e hidratos de
metano. Acrescenta ainda que alguns autores também incluem o óleo proveniente de águas
profundas (200m a 1000m, conforme autor), de águas ultra-profundas (mais de 2000m) e
do Ártico.
Vale observar que o petróleo proveniente do Ártico é classificado por alguns autores
como não-convencional sem uma explicação das razões para isso. Seria, portanto, um
petróleo de difícil extração, similar ao brasileiro da região do pré-sal? Seria um problema
de acesso à região e/ou ambiental? Conquanto LAHERRÈRE (2001) não explicite o
problema ambiental na definição de óleo não convencional, aparentemente esta questão está
implícita em alguns itens da definição. Por conseguinte, devido à relevância do assunto e
das reservas, o Ártico será tratado no capítulo 3.
Enquanto que GREENE et al (2006) consideram petróleo convencional os
hidrocarbonetos líquidos de baixa e média gravidade e viscosidade, encontrados em
reservatórios porosos e permeáveis. Este grupo aparentemente é um consenso entre os
especialistas. Porém GREENE et al (2006) incluiem também o petróleo proveniente de
técnicas de recuperação avançada (diferentemente de LAHERRÈRE (2001) e ROGNER

9

Também chamada recuperação terciária, nomenclatura cada vez menos usada.
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(1997)) e condensados de gás natural10. E considera petróleo não-convencional o óleo
proveniente de depósitos de densidades superior a da água, altas viscosidades (acima de
10.000 cP) e o xisto.
BENTLEY (2002) considera petróleo convencional o óleo extraído através de
recuperação primária e secundária, os demais seriam não convencionais. De acordo com
essa definição, cerca de 95% da produção mundial provêem de petróleo convencional, 1 a
2% de recuperação avançada e 2 a 3% de extra-pesado e areias betuminosas.
DOE/EIA (2008a) possui a classificação mais abrangente e considera petróleo não
convencional os óleos provenientes das areias betuminosas, petróleo extra-pesado,
biomassa e qualquer óleo sintético derivado de gás e carvão (GTL e CTL respectivamente).
Além das classificações embasadas nas características e propriedades físicoquímicas dos óleos e dos reservatórios em que estão armazenados, há também a distinção
entre convencional e não-convencional pela ótica técnico-econômica. Esta abordagem é
adotada por ADELMAN (2003), que alega que há 50 anos o cru produzido offshore era
considerado petróleo não-convencional.
A mesma ótica é utilizada por JACKSON (2006), que classifica também como óleo
não convencional parte de óleos descobertos mas não desenvolvidos em função de preço e
custo.
O ECONOMIST (2003) apud GREENE et al (2006) considera até as areias
betuminosas canadenses um petróleo convencional, pois hoje é técnica e economicamente
viável de ser produzido.
SÖDERBERGH et al. (2007) compartilham da mesma opinião e propõem que as
reservas canadenses sejam reconhecidas como provadas. Ressaltam, ainda, que o Canadá
tornar-se-ia o segundo maior detentor de petróleo do mundo, atrás apenas da Arábia
Saudita.
A BP (2008) incluiu no inventário de reservas mundiais, as reservas de areias
betuminosas do Canadá (vide Figura 2).
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Hidrocarboneto líquido proveniente de gás natural (nas condições do reservatório), que ao ser extraído do
poço, torna-se líquido.
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Paralela à definição debatida nesta seção acerca do que é ou não é considerado
petróleo, está a questão das reservas de petróleo. Quanto do mineral existe no mundo? O
quanto a civilização é capaz de extrair? E a que custo?

Figura 2 – Reservas globais de petróleo (em bilhões de barris)
Fonte: BP, 2008a
1.2 – Definição de Recurso, Reserva e Reserva Total Recuperável

Recurso, de acordo com MAUGERI (2004), é a quantidade total existente de um
mineral em todo o planeta. Desconsiderado o acesso a esse recurso e a viabilidade de
extração de qualquer percentual do mesmo.
O conceito de reserva (também conhecido como recurso recuperável) é a parcela
deste recurso que é técnica e economicamente viável de ser explorado. Ou seja, é um
conceito variável no tempo.
Ademais, BENTLEY (2002) alerta para o que ele chama de alguns conceitos
equivocados comuns no setor. Um deles é a diferença entre reserva e reserva total
recuperável. Ao primeiro, conceituado anteriormente, deve ser acrescentada a observação
de que se refere a campos já descobertos e comumente atrelados a percentuais de
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probabilidade. Enquanto que o segundo inclui também o petróleo de campos ainda não
descobertos, mas previstos (também com grandes incertezas).
De acordo com ROGNER (1997), reservas são as ocorrências de recursos
geológicos, identificadas e medidas, e que ao mesmo tempo, são técnica e economicamente
recuperáveis. Ou seja, as estimativas de reserva dependem do estado-da-arte das
tecnologias de exploração e produção de um dado mineral, bem como do seu preço no
mercado presente e tendências no mercado futuro.
O diagrama da Figura 3 é apresentado em ROGNER (1997) para o somatório de
todos os recursos energéticos existentes no planeta. O autor ressalta que muitas das vezes
esse esquema é interpretado de forma equivocada, como se esses valores fossem fixos.
Entretanto são válidos para uma conjuntura específica, função da tecnologia e da economia

OCORRÊNCIAS
ADICIONAIS

Não-econômica

Subeconômica

Submarginal
Paramarginal

Econômica

RECURSOS

RESERVAS



Decréscimo de economicidade



da época (conforme setas do diagrama).

Provadas Prováveis Indicadas Inferidas Hipotética Especulativa
Medidas
Demonstradas
Não-descobertas
Identificadas

Decréscimo de garantias geológicas


Figura 3 – classificação de recursos minerais em função da geologia e da economicidade.
Fonte: McKELVEY (1972) apud ROGNER (1997)

Além do aspecto técnico, o petróleo, devido a sua importância à economia mundial,
possui um viés estratégico (tanto para empresas quanto para nações). Por esse motivo, as
reservas declaradas por diferentes instituições, muitas das vezes, divergem por fatores de 1
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a 4 vezes de diferença para uma mesma região. Seja por uso de diferentes níveis de certeza
(reservas P, 2P, etc.), por motivação política, questões econômicas (regras da SEC11), uso
de tecnologias diferentes, e assim por diante. Tais razões são detalhadas na seção 1.3.

1.3 – Fontes de Dados: USGS X Petroconsultants

Em função das diferentes definições, valores estimados de reservas no mundo
variam significativamente de acordo com as fontes de dados.
ROGNER (1997) exemplifica que, em alguns países, entre eles o Estados Unidos
(EUA), as reservas provadas se referem às quantidades possíveis de serem comercializadas
com a tecnologia de hoje, enquanto que a BP considera reservas provadas a quantidade
indicada pela geologia e a engenharia, como recuperáveis no futuro, sob condições
econômicas e operacionais atuais, e de reservatórios já descobertos. Se esses 2 conceitos
forem aplicados a uma mesma área geográfica, as estimativas de reserva variam por um
fator maior do que 4.
De acordo com as regras da SEC, as reservas provadas declaradas pelas companhias
são calculadas em função do preço do barril no fim do ano, utilizando-se de um único valor
diário, regra esta largamente criticada. Há, portanto, uma proposta da SEC de mudanças em
suas regras12, e uma delas é a adoção de uma média de preço ao longo do ano para servir de
base das estimativas das reservas (SEC, 2008).
JACKSON (2006) acredita que o inventário global de reservas seja cerca de 4,82
trilhões de barris, dos quais 1,08 trilhões já foram produzidos, restando 3,74 trilhões de
barris de petróleo convencional e não convencional. E essa ordem de magnitude permite
que a produção continue a expandir, independentemente de problemas de fundamentos de
disponibilidade do recurso.
LAHERRÈRE (1998) afirma que além das estimativas estarem sujeitas a incertezas,
muitas são confidenciais ou sujeitas a pressões políticas; empresas usam valores diferentes
para uso interno e externo; e campos divididos entre mais de uma companhia têm, às vezes,

11
12

Securities & Exchange Commission.
As propostas de mudança, caso aceitas, entrariam em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010 (SEC, 2008).
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estimativas distintas de acordo com cada empresa. Tal fato resulta em dificuldade de
obtenção de dados seguros e torna mais difícil ainda prever a evolução das reservas.
LAHERRÈRE (2003) acrescenta que muitas empresas, por estarem cotadas na bolsa
de Wall Street, declaram suas reservas provadas de acordo com as regras da SEC, que
desconsideram as reservas prováveis.
A SEC (2008) propõe também que as declarações de reservas não se restrinjam
apenas às reservas provadas, mas sim que as empresas declarem também as reservas
prováveis e possíveis. Entretanto isto seria uma recomendação e não uma obrigatoriedade, e
caberia à empresa tomar a decisão que esta considera ser mais interessante
estrategicamente.
YERGIN e HOBBS (2005) alegam que as regras da SEC estariam obsoletas e que
seria questionada por companhias, investidores e técnicos do setor. Dentre as principais
críticas, os autores listam:
•

O sistema de classificação criado em 1978 não sofreu modificações desde então de
modo a incorporar as mudanças ocorridas no mercado nem o desenvolvimento
tecnológico;

•

A interpretação e aplicação do sistema da SEC é inconsistente com os critérios
utilizados pelos investidores para tomada de decisões;

•

O sistema atual de declaração de reservas foi deturpado, sua proposta original de
declarar reservas com uma “certeza razoável” resultou em declarações de “absoluta
certeza”. O que torna os dados demasiadamente conservadores;

•

O horizonte de tempo dos investimentos da maioria das companhias de E&P é
maior que o horizonte dos investidores. Exemplo: o Departamento de Energia
Norte-americano não considera os valores da SEC úteis aos seus objetivos;

•

As regras são rígidas e inflexíveis demais. Entretanto deveriam promover a
discussão integrada de geólogos, geofísicos, petro-físicos, estatística, engenharia,
economia e tecnologia, dado que as estimativas de reserva são conseqüências dessas
diferentes áreas.

De acordo ainda com LAHERRÈRE (1998), foi montada a Tabela 1 a seguir, com os
motivos para se declarar um valor abaixo do esperado, acima ou médio.
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Tabela 1 – Diferentes razões para declaração de reservas sub-estimadas, médias ou superestimadas
Um valor mínimo segundo
A expectativa média
Um valor máximo segundo
a ótica:
a ótica:
-do explorador, para evitar o - Visando um total nacional -do explorador, para tornar o
estigma de sonhador;
confiável. Pois apesar do empreendimento
valor médio, errar em economicamente viável;
-do engenheiro, para reduzir aproximadamente 60% das
as chances de erro;
vezes, o valor total médio de -da
companhia,
para
muitos
campos
é
o aumentar sua participação
-da companhia, para gerar somatório
do
médio no mercado, seu valor de
um aparente crescimento individual.13
venda, etc;
gradual ao longo do tempo
(atraindo
investidores); - As empresas cotadas em -OPEP, para aumentar suas
podendo ter redução de bolsa têm uma série de cotas de produção na
impostos.
regras a obedecer de modo a repartição entre os países
proteger o investidor.
membros produtores de
petróleo;
-antiga URSS, mostrar o
máximo teórico recuperável
(não considerando aspectos
econômicos).
Fonte: LAHERRÈRE (1998)

Durante a década de 80, por exemplo, os países da OPEP descobriram novos
campos com aproximadamente 10Gb, porém suas reservas declaradas aumentaram em
300Gb. (vide Figura 4)
No caso dos países da antiga União Soviética, segundo KHALIMOV (1993) apud
LAHERRÈRE (2003) suas estimativas seriam exageradas, pois teriam se baseado em um
fator de recuperação teórico máximo para todos os campos.
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Segundo estimativa de

consultoria externa, as reservas soviéticas declaradas deviam ser reduzidas em 30%
(LAHERRÈRE, 2003).

13

Em função do uso da distribuição log-normal, a média corresponde a 60%.
O fator de recuperação não é citado por LAHERRÈRE (2003) e não foi possível encontrar a fonte original,
KHALIMOV (1993).
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Figura 4 – Reservas de petróleo de países da OPEP ano a ano
Fonte: BENTLEY (2002)

BENTLEY (2002) acrescenta que no caso das reservas declaradas como 2P
(provadas mais prováveis), observa-se a tendência de sub-estimativas em grandes campos e
super-estimativas em pequenos campos. Portanto, apesar de usualmente o avanço
tecnológico ser dado como justificativa para o aumento das reservas, a principal razão seria
uma declaração inicial conservadora das mesmas.
LAHERRÈRE (2003) distingue 2 tipos de dados: estimativas técnicas e estimativas
“políticas”. O primeiro grupo é uma compilação da base de dados de diversas indústrias,
comumente declaradas como P50, mas estudos econômicos costumam usar o valor de P40.
O segundo grupo, em geral divulgadas pelos países e outras instituições (salvo as empresas
do ramo), refere-se às últimas revisões de reservas, declaradas como provadas ou
provadas+prováveis.
As adições anuais dos EUA são em sua maioria (cerca de 90%) revisões das
reservas existentes, e não originárias de novas descobertas. Enquanto que os dados técnicos
adicionam essas revisões de valores à data de descoberta de cada campo. Ou seja, as
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adições anuais dos dados técnicos consideram apenas as novas descobertas (LAHERRÈRE,
2003).
De acordo com FARZIN (2001), o fato de o aumento de reservas norte-americano
ser proveniente majoritariamente de revisões de reservas não é necessariamente ruim. E sim
resultado de decisões de investimento que refletem uma certa aversão ao risco. Há,
portanto, duas formas de se adicionar reservas: novas descobertas através de esforços
exploratórios; e development drilling. O primeiro apresenta baixas probabilidades de
sucesso, porem com potencial de grandes descobertas. O segundo possuiu chances
relativamente grandes de adição de reserva, entretanto a tendência é que este volume seja
pequeno.
O OIL & GAS JOURNAL apud LAHERRÈRE (2003) reviu a definição do que
considera reservas provadas e incluiu as reservas do Canadá, cerca de 180Gb,
possivelmente em função da significativa produção dessa região. Se a existência de
produção indica economicidade, então as reservas de extra-pesado venezuelano também
deveriam ser contabilizadas, entretanto, o periódico continua excluindo das reservas
provadas o óleo extra-pesado de Orinoco (Venezuela), que corresponde, segundo a PDVSA
entre 100 e 300Gb de petróleo recuperável e produz em média 600.000 b/d (OIL & GAS
EURASIA, 2008).
LAHERRÈRE (2003) vai além, julga que muito da disputa entre os “pessimistas” e
os “otimistas” se deve ao uso de diferentes definições e fontes de dados. Pois os
“pessimistas” usariam dados técnicos confidenciais e os “otimistas” usariam dados
públicos, em geral com viés político. Estes dados seriam super-estimados.
Sobre as diferentes fontes de dados, ADELMAN (2003) crítica os “pessimistas” por
utilizarem-se de dados não revelados, e baseia sua crítica na alegação de que a ciência é
feita através de experimentos e dados que possam ser reproduzidos por outrem. Ou seja, o
fato das fontes de dados não serem públicas, assim impossibilitando outros pesquisadores
de revisarem suas conclusões, invalidariam as mesmas.
Como citado anteriormente, as fontes de dados em geral utilizadas pela linha dos
“pessimistas” são sigilosas, e estes trabalham com valores provenientes de “correções”
feitas por Campbell e Laherrère (CAMPBELL; LAHERRÈRE, 1995 apud BENTLEY,
2002, LAHERRÈRE, 2001, LAHERRÈRE, 2003), cujos estudos se basearam nos dados da
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Petroconsultants e foram ajustados pelos autores. Por exemplo, as reservas dos países
membros da OPEP foram ajustadas para baixo, assim como as da ex-URSS, enquanto as
reservas de outras empresas, cujas declarações trataram apenas de reservas provadas, foram
corrigidas para cima.
Dessa forma, Campbell e Laherrère estimam as reservas mundiais P50, que aliada
às reservas a serem descobertas, resultam em um valor pouco acima de 2000Gb de reserva
total recuperável. Vale ressaltar que esse total refere-se a petróleo convencional (vide
estimativas na Tabela 2) e que o não convencional foi estimado em 300Gb (CAMPBELL,
2003).
Entretanto em CAMPBELL (2006), o autor discute novamente as reservas mundiais
e considera que as reservas recuperáveis canadenses seriam de até 425Gb, e do extrapesado da Venezuela, cerca de 300Gb. Valores bem acima dos 300Gb de nãoconvencionais totais considerados em 2002 (Tabela 2).

Tabela 2 – Estimativas de reservas de petróleo
Convencional I
Estimativa em Gb
Produção de campos conhecidos
896
Produção futura de campos conhecidos
871
Produção futura de novos campos
133
Produção futura de águas profundas
60
15
Produção futura no círculo polar
30
GLP
400
Total de petróleo convencional
2390
Não convencional II
Extra-pesado (Orinoco)
300
Areia Betuminosa (Canadá)
425
725
Total de petróleo não convencional
Dados: I CAMPBELL (2003) apud GREENE et al (2006), II CAMPBELL (2006)

Seus críticos, porém, utilizam os dados do Instituto de Pesquisa Geológica dos
Estados Unidos, o USGS, que estima como valor médio de petróleo convencional, quase
3000Gb (USGS, 2000) (Vide Tabela 3). Valor cerca de 50% superior ao utilizado pela
corrente pessimista.

15

Vale observar que nessa classificação, o petróleo do Ártico é considerado convencional.
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Esses 3000Gb estimados pelo USGS foram significativamente superiores a sua
estimativa anterior, de 2400Gb (MASTERS, 2003 apud GREENE et al, 2006). Porém, tal
aumento não é proveniente de novas descobertas, e sim, majoritariamente, do “crescimento
de reservas”. Ou seja, revisão das reservas em função do melhor conhecimento geológico
do campo e de novas tecnologias de extração, bem como de fatores econômicos.
No caso dos EUA, entre 1949 e 1995, a média anual de novas descobertas foi de
250 milhões de barris, equivalente a 11% das adições do país (FARZIN, 2001).
Esse fenômeno, no qual a adição de volumes provados recuperáveis é maior do que
o extraído, ocorre essencialmente devido a 4 fatores: tecnologia, preço, decisões políticas e
melhor conhecimento dos campos existentes. Este último, possível apenas através de
intensiva atividade de exploração e desenvolvimento, conseqüência de inúmeras
perfurações. Este, inclusive, é um dos principais argumentos da “corrente otimista” ao
defender que ainda haveria muito petróleo a ser descoberto, pois os esforços exploratórios
no mundo estão em baixa desde o excesso de capacidade ociosa que contribuiu para a crise
em meados da década de 80 (MAUGERI, 2004).
Quanto às estimativas da USGS, LAHERRÈRE (2003) ressalta que o somatório de
reservas de diferentes campos e países só pode ser feita se a estimativa de cada campo for a
média do campo, o que resultaria na média global. Caso contrário, essa soma tem de ser
feita através da simulação de Monte Carlo, pois o somatório de campos P95 não é igual a
uma estimativa global de P95.

Tabela 3 – Estimativas de reservas no ano de 1996 do USGS (valores em Gb)
Não-descobertos
Crescimento de
reservas
Res. provadas
Produzidos
Total

Petróleo
95%
394
255

50%
683
675

5%
1202
1094

Médio
725
675

884
710
2244

884
710
2953

884
710
3890

884
710
2994

Petróleo + GLP
95%
50%
495
879
281
730
959
737
2454

959
737
3287

5%
1589
1178

Médio
939
730

959
737
4443

959
737
3345

Dados: USGS (2000) apud GREENE et al (2006)

A partir das Tabela 2 e Tabela 3, foi montada a Tabela 4, um quadro síntese para
comparação entre estimativas de reserva segundo a ótica dos 2 lados. Ainda na Figura 5 são
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apresentadas estimativas de outros órgãos e empresas, o que mostra a discrepância entre
valores encontrados na literatura (KJÄRSTAD e JOHNSSON, 2009).

Figura 5 – Diferentes estimativas de reservas mundiais de petróleo segundo diferentes
instituições
Fonte: KJÄRSTAD e JOHNSSON, 2009

Os “otimistas”, em geral, não concordam com a terminologia “não-convencional”.
Porém suas análises baseiam-se nas declarações de reserva da USGS, que cataloga as
reservas convencionais. Portanto, para esse grupo, poder-se-ia considerar como estimativa
para o petróleo não-convencional, os hidrocarbonetos líquidos que não são incorporados
nos cálculos da USGS. Como esses valores variam em função da fonte (vide Tabela 5), o
respectivo campo na tabela foi deixado em branco, mas vale ressaltar que os autores
“otimistas” consideram o óleo não-convencional, aliado à tecnologia, como as soluções
para a segurança energética mundial.
Na Tabela 5 são listadas várias estimativas de reserva de petróleos nãoconvencionais, segundo diferentes fontes. Apesar das divergências de opinião e das
incertezas quanto às reservas, pode-se concluir que o volume das reservas desses tipos de
petróleo (de 450 a 1000Gb) é significativo se comparado às de petróleo convencional (de
2000 a 3000Gb).
20

Isso mostra a importância que essas regiões podem vir a desempenhar no mercado
internacional de petróleo nos próximos anos, principalmente caso as previsões de declínio
de produção do petróleo convencional se configurem uma realidade, bem como o
crescimento da demanda. Isto contribuiria para a manutenção do alto preço do barril,
viabilizando a contínua produção dos petróleos não-convencionais.
Entretanto, apesar do tamanho dessas reservas, muitos especialistas (BENTLEY,
2002; CAMPBELL, 2006) afirmam que a taxa de crescimento da produção dessas regiões
não será suficiente para compensar o declínio dos petróleos convencionais. (vide item 1.4
para detalhes de produção).

Tabela 4 – Quadro síntese de reservas de petróleo (valores em Gb)
Otimistas 16
Reservas
Pessimistas
Petróleo convencional
1559
136117
Novas descobertas
725
133
Petróleo não-convencional
725
Dados: CAMPBELL (2003) apud GREENE et al (2006), CAMPBELL (2006), USGS
(2000) apud GREENE et al (2006)

Tabela 5 – Diferentes estimativas para reservas recuperáveis de diferentes tipos de
petróleos não-convencionais
Petróleo
Reserva recuperável
Fonte
Extra-pesado
100 a 300Gb
PDVSA apud LAHERRÈRE (2003)
venezuelano
300Gb
CAMPBELL (2006)
Areias betuminosas
174Gb
SÖDERBERGH et al. (2007)
canadenses
425Gb
CAMPBELL (2006)
10Gb
SNYDER (2008)
Círculo polar ártico
30Gb
CAMPBELL (2006)
Pré-sal brasileiro
5 a 50Gb
FOLHA (2008), ESTADO (2008)
Xisto americano
160Gb a 1800Gb 18
CAMPBELL (2006), ANDREWS
(2006)
19
Total (soma dos
449 a 965Gb
mínimos e máximos)
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Valores médios.
Produção futura de campos conhecidos + de águas profundas + Ártico + GLP. Note que o petróleo
proveniente da região do ártico foi incluído como petróleo convencional por CAMPBELL (2003) apud
GREENE et al (2006).
18
Esses valores são bem discrepantes e imprecisos, pois além dos recursos existentes serem pouco
conhecidos, a taxa de recuperação é uma incógnita, já que o recurso ainda não é técnica e economicamente
viável, e pode em muitos casos, apresentar balanço energético baixo ou negativo.
17
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1.4 – Pico de Produção

Além da discussão acerca do quanto ainda há de petróleo disponível para o uso da
civilização humana, há o debate sobre um possível e súbito pico de produção.
KJÄRSTAD e JOHNSSON (2009) mostram que cenários referência da IEA
indicam que cerca de 50% das reservas totais de petróleo (entre 3,3 e 3,7 trilhões de barris)
terão sido consumidas entre 2023 e 2028 (vide Figura 6).

Figura 6 – Depleção das reservas globais de petróleo convencional
Fonte: IEA (2006) apud KJÄRSTAD e JOHNSSON (2009)

Segundo BENTLEY (2002), a razão R/P não deveria ser utilizada como indicador
da segurança energética. A razão informa quantos anos restam de reservas, caso a produção
atual se mantenha constante (com base nas reservas provadas, e não na reserva total
recuperável). Tal indicador leva o senso comum a questionar a escassez do recurso, pois
“há 30 anos havia 30 anos de oferta restante, hoje restam 40 anos” (BENTLEY, 2002).
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Devido à incerteza e grande amplitude da faixa de reserva de xisto, o total desta tabela só incorporou o
valor mais conservador, 160Gb.
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Assim, a despeito do aumento das reservas elevar a razão R/P, a quantidade de
petróleo a ser descoberto diminui e isso tornaria inevitável um iminente declínio da
produção, vide Figura 7.
As figuras mostram que a razão R/P é calculada a partir das reservas já descobertas
e é importante observar que as descobertas aumentaram a taxas maiores que a produção,
portanto, a razão R/P aumentou ao longo das últimas 5 décadas. Entretanto, isso não
significaria abundância de petróleo, pois as reservas a serem descobertas caíram, já que o
total existente de recurso recuperável permaneceu constante.

Figura 7 – histórico mundial de produção, reservas e reservas a serem descobertas nos anos
de 1950, 70 e 98.
Fonte: BENTLEY (2002)
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A grande questão levantada pelos “pessimistas” é que a produção não pode subir
indefinidamente, e que este pico de produção ocorrerá entre 2007 e 2012 (em estimativas
mais otimistas, entre 2012 e 2017) (BENTLEY, 2002).
A partir do pico, segundo modelo de Campbell/Laherèrre, a produção global de
petróleo convencional vai declinar a taxa de 2 milhões de barris/dia (Mb/d) a cada ano.
Enquanto que se a demanda aumentar no ritmo atual, seriam necessários cerca de 4Mb/d
adicionais por ano de petróleo provenientes de recuperação avançada e de petróleo nãoconvencional. Estes valores são considerados pelos autores como improváveis.
(BENTLEY, 2002).
Entretanto o autor admite que mais análises deveriam ser feitas acerca da taxa com
que os petróleos não-convencionais poderiam ser produzidos. Ainda assim ressalta que a
grande demanda por água, a poluição local e as emissões de CO2 podem limitar esse
crescimento.
O autor parece induzir, implicitamente, que o problema dos óleos não convencionais
não seria a quantidade nem os custos, mas sim os impactos ambientais de sua produção.
Com o esgotamento das reservas de petróleo consideradas convencionais, aliado a
crescente demanda, os preços sobem, o que viabiliza novas reservas de petróleo não
convencionais ou aumenta a taxa de recuperação das reservas. De acordo com o DOE/EIA
(2008a) o preço do cru é o principal fator determinante dos futuros níveis de produção
domésticos norte-americanos de petróleos não convencionais, como xisto, CTL e GTL.
Os custos sobem a taxas menores que o preço do barril, o que resulta em maiores
taxas de recuperação dos recursos. Portanto, é importante observar a quantidade de petróleo
total existente nesses reservatórios, para, a partir destes valores, estimar-se em função do
preço e da tecnologia o quanto é viável de ser extraído. Estima-se que existam, em recurso,
cerca de 800 bilhões de barris equivalente de petróleo em xisto nos EUA20 (suficientes para
100 anos de demanda norte-americana) (FORSBERG, 2006) e 1,7 trilhões de barris das
areias betuminosas, dos quais 11% seriam recuperáveis (SÖDERBERGH et. al., 2007).

20
Entretanto as incertezas acerca do recurso de xisto existente é muito grande e esta é uma fonte
conservadora. Outros autores citam que existiriam entre 2,2 e 2,8 trilhões de barris equivalente (KJÄRSTAD
e JOHNSSON, 2009) e até mesmo 8 trilhões de barris (ANDREWS, 2006).
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Por essas razões, DOE/EIA (2008a) considera que acontecerá com as reservas de
xisto dos EUA algo similar ao que ocorreu com as areias betuminosas do Canadá, ser
adicionada às reservas provadas do país. E acrescenta que a comercialização do óleo de
xisto seria um importante complemento estratégico no setor energético norte-americano.
Assim sendo, retorna-se a questão: o limite de exploração dessas reservas poderia
ser dado pelos impactos provenientes de sua produção? Algumas instituições consideram
essa possibilidade, DOE/EIA (2008a) afirma que “há considerável incerteza quanto à
produção de petróleo não convencional nos EUA e que regulamentações ambientais podem
impedir a produção ou encarece-las significativamente. Se as leis norte-americanas
limitarem e/ou taxarem as emissões de GEE, isso pode levar a substanciais aumentos de
custo de produção dos petróleos não convencionais. Restrições ao acesso a água também
podem mostrar-se custoso, especialmente no oeste (árido). Ademais, restrições ambientais
relativas ao uso da terra podem impedir a produção em certas áreas dos EUA.”
ADELMAN (2003) critica essa distinção entre petróleo convencional e nãoconvencional, pois esta seria função dos preços futuros e do conhecimento e tecnologia.
Inclusive questiona como os pesquisadores podem prever o futuro dessas tecnologias e
conseqüentemente que tipos de petróleo e a que taxas podem ser produzidos. Entretanto,
também admite que os considerados óleos não convencionais podem vir a ser restringidos
não por preço, mas sim por questões ambientais, na medida em que nem todas as
externalidades ambientais serão incorporadas ao preço do recurso.21
Um exemplo de possível tentativa de internalização de um problema ambiental, no
caso as MCG, é a taxação do carbono. Tal medida, se aplicada, seria um grande exemplo da
questão apresentada neste documento, e seria conveniente averiguar se este sobre-preço
inviabiliza a produção de determinados óleos não convencionais.
Esta cenarização é feita para o caso das areias betuminosas canadenses no capítulo
2, seção 2.1.2.
Retornando-se a discussão quanto ao pico de produção mundial, MAUGERI (2004)
observa que nos últimos 20 anos, houve várias estimativas desse pico supostamente

21

Conforme PEARCE e TURNER (1990), as externalidades ocorrem quando alguma atividade econômica
resulta em efeitos positivos ou negativos de maneira involuntária, sem que os afetados tenham obrigação de
pagar por esse ganho ou a oportunidade de impedir as perdas. Esses impactos não são considerados no preço
do bem ou serviço em questão, quando isto é feito, chama-se de internalização de uma externalidade.
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iminente, que nunca foram atingidos e que em seqüência eram revisados. CAMPBELL
apud MAUGERI (2004) previu que o ano do pico mundial seria 1989, e foi obrigado a
rever esses cálculos inúmeras vezes, atualizando o suposto pico para: 1990, 1995, 1996 e
2002.
De fato, esse não é o melhor argumento, afinal poder-se-ia dizer que em algum
instante alguém acertaria a data do pico. Mas as críticas de Maugeri vão além, e tem como
principal alvo os modelos utilizados.
Segundo o autor, o modelo de Hubbert, que serve como base para os cientistas,
parte de alguns pressupostos questionáveis:
•

Primeiramente, de que a estrutura geológica da Terra é bem conhecida e explorada,
o que resulta em grande improbabilidade de novas descobertas;

•

E também de que a produção de petróleo seguiria o Teorema do Limite Central,
onde a soma de um grande número de variáveis tenderia a apresentar uma curva
similar a distribuição normal.
Se observado o histórico de produção mundial, este é caracterizado por oscilações e

descontinuidades, bem fora do padrão de uma normal (vide Figura 8).
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Figura 8 – histórico de produção de 1965 a 2007
Fonte: EIA/DOE, 2008

Os EUA se destacam como a nação que mais perfurou seu solo em busca de
petróleo e isso teria contribuído para a acertada previsão de Hubbert sobre o pico nessa
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região. Apenas como exemplo, a Arábia Saudita possui cerca de 80 campos, enquanto os
Estados Unidos perfuraram cerca de 46.000 campos22 (DOE apud LAHERRÈRE, 1998).
Em resposta, BENTLEY e MENG (2008) alegam que nenhum modelo atual de
previsão de curto-prazo do pico de produção de um recurso não-renovável, utiliza o modelo
Hubbert. Alguns modelos realmente usaram o conceito do “mid-point peaking”, mas não o
perfil logístico simétrico da curva de Hubbert. Ademais, acrescenta que a maioria não usou
nenhum dos métodos do Hubbert, e sim desenvolveram modelos que calculam
detalhadamente a produção futura de campos existentes e previstos e ressalta que esse tipo
de cálculo só é possível devido à proximidade que a civilização se encontra desse pico
(BENTLEY; MENG, 2008).
Segundo MAUGERI (2004), o acerto de Hubbert com os EUA reflete apenas um
caso peculiar, enquanto o resto do mundo não apresenta padrão de produção que seja
similar a curva de sino, na verdade, é caracterizado por descontinuidades.
De acordo com BRANDT, (2007) não há nenhuma evidencia histórica que as taxas
de declínio sejam mais acentuadas que as taxas de crescimento. Seus estudos sugerem que
os modelos simétricos (entre eles o de Hubbert) são insatisfatórios para descrever o
histórico de produção.
Contudo ressalta que aproximadamente ¼ do total já produzido de petróleo no
mundo ocorreu nos últimos 10 anos (vide Tabela 6). E acrescenta que esse crescimento
exponencial indica que as teorias inspiradas no modelo Hubbert, se baseadas em boas
estimativas do total de reserva recuperável, não podem errar por décadas. Vale observar a
condição para isso: boas estimativas de reserva.

Tabela 6 – Produção recente relativa ao histórico
de 1859-1995 *
de 1996-2005 **
de 1996-2005
sobre produção de
1859-2005
710 Gb
274 Gb
27,8%
Dados: *USGS (2000) apud BRANDT (2007), **BP (2006) apud BRANDT (2007)

22

Por falta de dados mais atuais, foram apresentados estes mais antigos. Entretanto, mesmo que
desatualizados, o quadro de discrepância entre as perfurações desses países permanece.
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Quanto aos sucessivos erros de previsão do pico, a justificativa seria uma redução
da taxa de crescimento da demanda. Pois estimativas feitas na década de 70 e início da
década de 80 consideravam a reserva total recuperável em torno de 2000Gb e que o pico de
produção seria em torno do ano 2000. Esse pico não foi atingido, porque as previsões de
demanda foram baseadas nas altas taxas de crescimento ocorridas nos primeiros anos do
“boom” do petróleo23. Entretanto, hoje os métodos estatísticos continuam considerando
cerca de 2000Gb de reserva total recuperável, mas a previsão do pico da produção foi
deslocada em cerca de 10 anos - deslocamento que representa uma correção em função da
redução da demanda, se comparada às simulações de 2 a 3 décadas atrás (BENTLEY,
2002).
BRANDT (2007) critica os adeptos do modelo Hubbert, não em suas buscas por
prever a data do pico, e sim pelo fato de visarem encontrar uma única curva que solucione a
questão. O autor reconhece a importância de tentar modelar a produção mundial,
principalmente para tentar mitigar os efeitos sociais, econômicos e ambientais decorrentes
de um súbito declínio de oferta do petróleo. Todavia sugere aos teóricos fundamentados na
metodologia de Hubbert que modelem uma gama de curvas e soluções possíveis, como
atestara o próprio Hubbert.
Para cada curva de produção de um recurso finito, são conhecidos 2 pontos, t = 0 e t
= ∞, ambos com taxa de produção igual a 0. Entre estes 2 pontos, a curva de produção pode
passar por 1 ou mais pontos de máximo. Por conseguinte, sugere a possibilidade de se
calcular uma “família de curvas de produção” como solução (HUBBERT, 1956 apud
BRANDT, 2007).
GOWDY e JULIÁ (2007) questionam a hipótese dos “economistas” de que o
progresso tecnológico será o principal responsável pela adição de novas reservas e
principalmente pelo aumento da vida útil das reservas já existentes.
Através de evidências de 2 mega-campos (Forties, no Mar do Norte e Yates no oeste
do Texas), cujos dados são bem documentados, os autores afirmam que, ao invés de
aumentar a vida útil dos campos, a tecnologia apenas “mascara” o absoluto aumento da

23
A partir de dados históricos disponíveis em EIA/DOE, 2008, pode-se observar que na década de 70 houve
um aumento do consumo mundial de petróleo de quase 40%, enquanto ao longo da décadade de 80 o
consumo subiu apenas cerca de 5%.
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escassez, exatamente como previsto pelas teorias de Hotelling. Se os padrões apresentados
por estes 2 mega-campos se repetirem no campo de Ghawar (mega-campo Saudita), então
se podem esperar aceleradas taxas de depleção no futuro próximo.
Os métodos avançados de extração de petróleo realmente aumentam as taxas de
extração, bem como o total a ser retirado de um dado campo, porém ao custo de uma taxa
de depleção maior e conseqüente diminuição da vida útil do campo (GOWDY e JULIÁ,
2007).
Conforme se avança no tempo na curva de produção, na região de depleção do
campo há uma diminuição da razão entre a energia extraída do subsolo e a energia investida
no processo de extração (GOWDY e JULIÁ, 2007).
A taxa anual de descobertas de novos campos está em declínio há cerca de 35 anos,
e hoje é em média 10Gb/ano. E mesmo que as estimativas mais otimistas estejam corretas e
as reservas totais sejam bem superiores a 2000Gb, isso só se tornará verdade no longo
prazo. Enquanto que apenas o que já foi encontrado e o que será descoberto no curto prazo
é que realmente surtem efeito sobre a data do pico de produção (BENTLEY, 2002).
Em resumo, mesmo com uma discórdia entre os 2 lados acerca das reservas últimas
existentes, se observadas as estimativas desde a década de 60, a série histórica não
apresenta nem tendência de aumento das reservas, nem de diminuição das mesmas (vide
Figura 9) A dispersão das estimativas seria conseqüência de diferences definições,
hipóteses e premissas, ao invés de aumento do conhecimento geológico (GREENE et al.,
2006).
Parte da justificativa para a não expansão da capacidade produtiva das grandes
empresas internacionais sugerida por MAUGERI (2004), seria a falta de acesso ao petróleo
abundante e barato do Golfo Pérsico, ou seja, dos países da OPEP e em especial ao petróleo
árabe. Ademais, outra observação feita pelo autor, é de que países fechados a investimentos
externos costumam apresentar uma obsolescência tecnológica (caso da Arábia Saudita, por
exemplo).
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Figura 9 – Histórico das estimativas de reservas totais recuperáveis de petróleo
convencional
FONTE: AHLBRANDT et al., 2005 apud GREENE et al., 2006
Vale ressaltar que os principais produtores (países e companhias da OPEP) não têm
tido políticas de grandes investimentos em campanhas exploratórias, precaução
possivelmente calcada no medo de criar um excesso de capacidade ociosa como o que
contribuiu para a crise em 1986 (quando o barril chegou a custar menos de 10US$)
(MAUGERI, 2004).
Além deste receio, outra constatação é a de que mesmo com o aumento atual do
preço do petróleo, os investimentos em exploração não têm evoluído com o preço. O
motivo para tal poderia ser a dúvida quanto ao fato de o aumento ser estrutural
(permanente) ou conjuntural (temporário) (PERTUSIER; PINELLI, 2006). Ademais, o
aprendizado com a “doença holandesa” e a influência de uma expansão grande e rápida do
setor sobre a economia de um país (câmbio e inflação por exemplo) contribuem para a
existência de uma cautela por parte dos governos.
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ADELMAN (2002) alega que, de fato, sequer é possível saber se as descobertas
realmente estão diminuindo, dado que a definição de campo é arbitrária e as declarações de
novas descobertas são estimativas das intenções de desenvolvimento e extração no futuro
próximo.
Acrescenta que não é trivial correlacionar dados de despesas em exploração com os
resultados, pois a maior parte dos gastos é despendida sem retorno, os poços exploratórios
são em sua maioria buracos secos, mas uma pequena parcela de boas descobertas gera
enorme retorno, capaz de compensar os erros (ADELMAN, 2002).
Chega a comparar a indústria do petróleo com a dos produtos farmacêuticos, onde
os gastos com pesquisa são grandes, porém não calculados, pois a manufatura das destes
produtos deve ser rentável o suficiente de modo a fazer valer os gastos. Analogamente, a
exploração de petróleo seria lucrativa o bastante para compensar o custo do esforço
exploratório (ADELMAN, 2002).
Além disso, ADELMAN (2004) credita à OPEP a maior parcela de culpa na alta do
barril, ao afirmar que a instabilidade dos preços do petróleo de 1970 até os dias de hoje é
resultado das ações de um forte, porém “atrapalhado” cartel, a OPEP, que agiu limitando
suas produções de modo a elevar o preço do petróleo, possivelmente a patamares altos
demais até para seu próprio bem. E afirma também que os valores para produção e
exportação estimados e estabelecidos pelo cartel por tentativa e erro são instáveis demais.
Quando a discussão é a escassez do petróleo, o Oriente Médio e em especial a
Arábia Saudita têm destaque. Afinal a Arábia Saudita sozinha é detentora de 1/5 a 1/4 das
reservas provadas de petróleo (convencional) no mundo, e ocupa ainda o posto de maior
produtor e exportador de petróleo (EIA/DOE, 2007a).
Seus números e dados são interpretados, questionados e utilizados por ambas as
correntes, “otimistas X pessimistas”.
O país possui apenas cerca de 80 campos, além disso, mais de 50% de suas reservas
estão em apenas 8 campos (EIA, 2005 apud PIMENTEL, 2006). Estes números são ínfimos
se comparados aos aproximadamente 46.000 campos nos Estados Unidos (DOE apud
LAHERRÈRE, 1998).
Quanto menos campos explorados, menor é o conhecimento da região; em outros
termos, o valor médio das reservas de uma região será uma estimativa segura, quanto maior
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o número de campos. Da mesma forma que tais números diminuem a precisão sobre os
dados, a abundância de petróleo na região, mesmo com pouco esforço de E&P, serve de
argumento de que haveria muito petróleo ainda a ser descoberto na região (ADELMAN,
2003; MAUGERI, 2004).
Mais especificamente sobre a Arábia Saudita, MAUGERI (2004) ressalta que sua
produção vem basicamente de poucos velhos campos, apesar de ter descoberto, porém não
desenvolvido, mais de 50 novos campos.
Por outro lado, o Oriente Médio é um caso particular, onde há a presença de campos
conhecidos como super-gigantes, entretanto os novos campos seriam relativamente
pequenos e já contabilizados nas reservas 2P da região. (BENTLEY; MENG, 2008)
Ademais, BENTLEY (2002) acredita ser possível, porém improvável, que haja um
repentino crescimento da produção na região, mas alerta que isso apenas aumentaria o valor
do pico e o anteciparia, resultando em um declínio mais acentuado após o pico.
Quanto à produção, além de maior exportador mundial, a Arábia Saudita é a única
nação com significativo excesso de capacidade. Porém a capacidade ociosa está em torno
de 1,5 a 2 milhões de b/d há décadas24 (KAUFMANN, 2004) e de acordo com os planos de
investimento da Saudi Aramco, este valor será mantido nos próximos anos, mesmo com a
expansão da capacidade sustentável de produção para 12 milhões b/d até o final de 2009
(SAUDI ARAMCO, 2006). Ou seja, a capacidade ociosa relativa à demanda mundial
estaria em queda (ver Tabela 7).
Tabela 7 – Capacidade ociosa saudita relativa à demanda mundial 25
80
hoje
Previsão
Capacidade ociosa
saudita / demanda
2,5 a 3,3%
1,87 a 2,5%
1,5 a 2%
mundial
Fonte: elaboração própria. Dados: EIA/DOE, 2007b

24

Vale observar que em abril de 1977, a Arábia Saudita chegou a produzir mais de 10 milhões de barris/dia
na média do mês (EIA/DOE, 2007b), ou seja, há 30 anos a capacidade máxima de produção é
aproximadamente a mesma.
25
Levando-se em conta a demanda mundial na década de 80 em torno de 60 milhões b/d; atualmente em torno
de 80 e com projeções de 100 milhões em 2020 (EIA/DOE, 2007b). E a capacidade ociosa saudita entre 1,5 e
2 milhões b/d.
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Quanto ao Oriente Médio, ADELMAN (2003) critica a postura de Bentley, que
segundo ele, este assumiria que cada país da região iria saturar suas reservas até que suas
economias colapsassem por falta de receita.
Nesse aspecto, até seu “rival” LAHERRÈRE (2003) compartilha de opinião similar:
“To ask Saudi Arabia to produce at full capacity is like asking the car industry to produce
at full capacity, witch would deliver 60 million cars a year much more than that the 45
millions being built. No one in America would dream of requiring Detroit to step up car
production to maximum capacity, but they have no hesitation in demanding that Saudi
Arabia should produce oil at capacity.”26
São basicamente duas razões para se manter uma capacidade ociosa:
•

A ocorrência de imprevistos. Qualquer linha de produção está sujeita a acidentes e
paradas não planejadas, ou até mesmo planejadas. Sendo assim a capacidade ociosa
garante certa segurança à produção;

•

A outra é atender a picos de demanda, oriundos dos mais variados motivos.

Ainda assim, partindo do pressuposto de que a oferta de petróleo convencional entre
em declínio, independente se por razões geológicas ou por motivos políticos e sócioeconômicos, haveria a necessidade de compensação dessa oferta com a expansão da
produção dos petróleos não-convencionais.
Assim, talvez apenas a abundância do recurso e investimentos de expansão da
capacidade produtiva não sejam suficientes.
BENTLEY (2002) alerta que no caso dos petróleos não-convencionais, cujas
técnicas de produção são altamente energo-intensivas, um programa muito rápido de
expansão da produção pode acarretar até mesmo em um balanço de energia negativo. O que
significa que seria gasto mais energia (de diferentes combustíveis) por barril produzido do
que a energia contida em um barril de petróleo.
Mesmo que isso não ocorra devido a melhorias das tecnologias de E&P desses
óleos, alguns autores já chamaram a atenção para a questão ambiental, que pode ser um

26

Pedir a Arábia Saudita que produza à capacidade máxima é o mesmo que pedir a indústria automobilística
que produza a capacidade máxima, e que forneceria 60 milhões de carros por ano, bem mais do que os atuais
45 milhões fabricados. Ninguém na América sonharia requerer que Detroit produzisse à capacidade máxima,
mas eles não hesitam em demandar que a Arábia Saudita faça isso com o petróleo.
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limitador da produção, ou até mesmo inviabilizá-la independente da escala. Seja por
poluição local, global, ou impossibilidade de acesso à região.
ROGNER (1997) observa que os problemas climáticos podem afetar o uso de
combustíveis fósseis, até bem pouco tempo, irrestrito no mundo.
BENTLEY (2002) admite que as taxas de crescimento da oferta de óleos nãoconvencionais merecem atenção e estudos mais detalhados. Porém, teme que sua expansão
seja influenciada negativamente por diversos fatores, como:
•

Limitações tecnológicas;

•

Balanço energético do ciclo de produção;

•

Limites financeiros;

•

Demanda por água (demanda indireta, pois muitos processos demandam grandes
quantidades de hidrogênio);

•

Emissões de gases de efeito estufa (GEE);

•

Outros poluentes.

Observa-se, portanto, que as incertezas e divergências de opiniões presente na
questão das reservas também se fazem presente na capacidade produtiva. Todavia, as
atividades de E&P de alguns óleos não convencionais já são viáveis e seus produtos
comercializados internacionalmente e com perspectivas de expansão.
Novamente constata-se a relevância do petróleo não-convencional para o mercado
internacional no futuro. Porém, as incertezas que se lhes associam não se restringem apenas
a preço e custo, mas sobretudo a questões de limitação ambiental. Compreender quais
restrições os problemas ambientais podem causar às atividades de E&P torna-se
fundamental para garantia de oferta compatível à demanda mundial.
As limitações ambientais possíveis são de diferentes naturezas:
1. Impactos ambientais globais ligados à emissão de gases de efeito estufa e
conseqüentes efeitos sobre as mudanças climáticas globais;
2. Impactos ambientais locais, devidos a emissões atmosféricas, consumo de água,
e/ou construção de infra-estrutura logística;
3. Acesso físico, devido a vulnerabilidades ambientais da área potencialmente
produtora.
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O primeiro caso, referente às Mudanças Climáticas Globais, será exemplificado
neste documento (seção 2.1) através do caso canadense. Pois, conforme já citado, a
produção das areias betuminosas demanda grandes quantidades de energia e hidrogênio, e a
expansão da sua produção tem elevado as emissões totais de GEE do Canadá.
Portanto, no capítulo 2 são estimados, a partir de 3 cenários de preço internacional
do petróleo (40, 70 e 100 US$), os efeitos da taxação de carbono sobre o preço de
realização do produtor e verificado se essa taxação poderia inviabilizar economicamente as
reservas. Vale ressaltar que mesmo que inviabilizadas economicamente, a razão por trás
dos altos custos seria a internalização dos danos ambientais causados pela exploração do
recurso.
O segundo caso, no exemplo das areias betuminosas do Canadá (tratado na seção
2.2), tem seu principal limitante na escassez de água doce utilizada nos processos de
extração e produção do petróleo e no conseqüente descarte da água contaminada com
diversos poluentes.
Enquanto o terceiro caso, de restrição ao acesso físico da região, tem como grande
exemplo internacional a região do Alasca, que será tratada no capítulo 3. Há uma região do
estado, abundante em petróleo, porém ambientalmente protegida por lei de ser explorada,
conhecida como ANWR27. Entretanto, o mesmo Ato institucional que a protege, possui
brechas que permitem futuras alterações na mesma, para que o recurso existente na região
seja explorado.
Apesar de hoje em dia o acesso à região ser proibido, os altos preços do petróleo
geram pressões, sobre a sociedade e o governo, por parte de instituições interessadas na
obtenção de lucro. Paralelamente, alguns políticos norte-americanos, assim como
acadêmicos, consideram que a exploração da ANWR poderia aumentar a segurança
energética dos EUA.
Ademais, permanece o debate quanto ao pico do petróleo, que é dividido entre os
que crêem que não há motivos para preocupação e que a tecnologia resolverá todos os
problemas, e àqueles que dizem que a abundância de petróleo está chegando ao fim e que a

27

Arctic National Wildlife Refuge.

35

economia vai colapsar. GOWDY; JULIÁ (2007) acreditam que a realidade não estará no
meio desses 2 argumentos, mas sim que um dos lados acertará.
Assim, como se percebe, embora haja diferentes óleos classificados como não
convencionais na Indústria Mundial do Petróleo, nesta dissertação optou-se por estudar com
mais detalhes os casos da areia betuminosa do Canadá e do óleo localizado no Ártico. Estes
casos são emblemáticos, na medida em que:
1. O óleo canadense é hoje o principal petróleo não convencional produzido no
mundo em termos de quantidade (1,26 milhões b/d em 2006, ALBERTA,
2006a);
2. Este óleo é, sobretudo, exportado aos Estados Unidos, que é o maior
consumidor de petróleo do mundo (20,68 milhões b/d em 2007, 24% do
consumo mundial, 85,90 milhões b/d (EIA/DOE, 2008)). O Canadá é o
maior exportador de petróleo para os EUA (em 2007, os EUA importou do
Canadá 2,45 milhões b/d, de um total de 13,47 milhões b/d, ou seja, mais de
18% do total importado pelo país (EIA/DOE, 2008));
3. O caso canadense exemplifica bem tanto o problema de produzir um óleo
com maiores impactos ambientais locais e globais, quanto o problema
intrínseco da menor qualidade deste óleo.

Em certa medida, serve de

aproximação ao que poderia acontecer com óleos ultra-pesados e mesmo o
xisto.
4. O caso do Ártico é emblemático tanto pelo que ele representa hoje na
discussão sobre aproveitamento de recursos petrolíferos nos Estados
Unidos, quanto pela questão de que a sua exploração leva a danos em área
ambientalmente sensível. Isto limitou a atividade petrolífera no Ártico e
pode servir de exemplo para outras regiões do mundo, onde a questão do
acesso físico, por motivos ambientais, pode ser um óbice ao aproveitamento
de recursos petrolíferos.
Deste modo, os dois casos analisados na dissertação servirão de teste para averiguar
em que medida a questão ambiental crescentemente definirá o aproveitamento de recursos
energéticos petrolíferos, ou mesmo de transformação destes recursos em reservas. Eles são
emblemáticos para outros contextos, mesmo o brasileiro, onde existe a perspectiva de
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produção de petróleo em áreas sensíveis e a possibilidade de limitação desta produção por
eventuais metas futuras de emissão de carbono.
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Capítulo 2 – Areias Betuminosas do Canadá
Conforme apresentado no capítulo 1, as areias betuminosas representam o principal
petróleo não convencional produzido no mundo.
A produção das areias betuminosas do Canadá é muito energo-intensiva e demanda
grandes quantidades de gás natural e água. Isso se deve à baixa qualidade do petróleo em
questão e, portanto, torna o caso canadense um exemplo similar ao que pode ocorrer com
jazidas de petróleos extra-pesados e até mesmo de xisto (ainda não comercializado) no
resto do mundo.
Há duas formas de extração do betume atualmente no Canadá: a mineração e a
produção in situ. O primeiro processo é usado em geral em reservas até 200 pés (61m) de
profundidade. Para óleos em areias mais profundas a extração é feita através de perfurações
no solo, chamada in situ, similares as convencionais (DEFFEYES, 2005).
Podem-se identificar três principais restrições ambientais à produção de petróleo
proveniente das areias betuminosas canadenses: a emissão de gases de efeito estufa (GEE),
a escassez de água, e a poluição local.
Este capítulo é, portanto, divido em duas partes, a seção 2.1, que trata a questão da
emissão de gases de efeito estufa e a seção 2.2 que trata dos limites de poluição e
disponibilidade de recursos locais.

2.1 – Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)

Primeiramente será observada a questão das emissões de GEE e sua possível
influência nas estimativas de reserva do país, bem como da produção futura.
As emissões canadenses de GEE correspondem a apenas 2% das emissões
mundiais. O Canadá, porém, detém uma das maiores emissões per capita do mundo
(CANADA, 2007).
O objetivo desta seção é tentar identificar as possíveis influências das políticas
públicas canadenses sobre a exploração, desenvolvimento e produção (E&P) e o
processamento das areias betuminosas. Essa influência pode se dar pelo lado da oferta e
pelo lado da demanda. De um lado, legislações muito severas quanto às atividades de E&P
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podem elevar os custos de produção a valores que inviabilizem as mesmas. De outro, leis
que encareçam o produto final derivado direta ou indiretamente do petróleo podem
acarretar em diminuição da sua demanda e, por conseguinte, uma diminuição da receita de
E&P.
Neste caso, a atividade em E&P associada às areias betuminosas é particularmente
importante. Seus processos de extração e produção demandam um alto consumo de gás
natural, tanto para calor de processo quanto como fonte de hidrogênio para adição ao
betume. Veja a Tabela 8 para valores aproximados de previsão de consumo de gás natural
por barril para diferentes processos.

Tabela 8 – Estimativas futuras de consumo de gás natural por barril para diferentes
processos
Processos
pés³/b
m³/b
Produção in situ
1000
28,31
Mineração
250
7,07
Produção
de
hidrogênio
400
11,33
(atualmente)
Upgrader fuel (assumindo sem
80
2,27
consumo de coque)
Fonte: SÖDERBERGH et al., 2007

Ademais, por ser uma atividade altamente capital-intensiva, a produção de óleo a
partir de areias betuminosas, em larga escala, apenas passou a se justificar a partir da
elevação dos preços do petróleo em 2002 (vide Figura 10, que apresenta a produção total
(betume e convencional) de petróleo canadense). Atualmente, este setor é um dos motores
da economia canadense, o que se reflete diretamente na contribuição da sua parcela de
emissões de GEE em relação ao total da nação.
Em CANADA (2008a), é apresentado o histórico de emissões de diversos setores da
economia, bem como as projeções para um cenário de referência. Destes dados, pode-se
depreender que o E&P das areias betuminosas foi responsável por quase 2,2% das emissões
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totais do país em 1990. Participação que subiu para quase 3,5% em 2005 e com
perspectivas de chegar a mais de 11,5% em 2020. 28
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Figura 10 – Produção canadense de petróleo e o preço do barril de WTI de 1998 a 2007
Fonte: elaboração própria. Dados: EIA/DOE (2008)
Além de fundamental para o crescimento do país, o betume do Canadá pode
desempenhar um papel de destaque na geopolítica internacional do petróleo, já que os
recursos recuperáveis29 de areia betuminosa estão estimados em cerca de 174 bilhões de
barris, atrás apenas da Arábia Saudita (SÖDERBERGH et al., 2007).
De acordo com (NEB, 2006), de 2005 a 2015 projeta-se um crescimento de 68%
para a produção de crus canadenses ocidentais, possibilitado, principalmente, pela expansão
de projetos de E&P de areias betuminosas. No caso base, a produção de betume poderá
aumentar em mais de 200%, no mesmo período (vide Figura 11). Neste sentido, em
cenários de elevação nos preços dos petróleos, a tendência é de estímulo à produção e
28

Note-se aqui a importância não apenas das emissões absolutas, mas, sobretudo, das emissões marginais de
gases de efeito estufa. Conforme as estimativas apresentadas, as areias betuminosas seriam responsáveis por
parcela relevante do incremento de emissões de gases de efeito estufa entre 2005 e 2020.
29
Estima-se que a quantidade de betume cru existente na região seja de aproximadamente 1,7 trilhão de
barris, e que segundo a tecnologia e as condições econômicas atuais, cerca de 11% seriam recuperáveis, o
equivalente a 174 bilhões de barris. SÖDERBERGH et al. (2007)
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upgrade destes óleos pesados e, por conseqüência, de um aumento das exportações de crus
canadenses para o mercado norte-americano.

Figura 11 – Projeções de produção de óleos canadenses até 2015
Fonte: NEB, 2006
Com efeito, a produção de óleo bruto canadense constitui a principal fonte de
suprimento do mercado norte-americano. Como está em ULLER (2007), o Canadá é o
maior fornecedor para os EUA, com México, Arábia Saudita, Venezuela e Nigéria,
representando 16% do total de cru importado em 2005, por exemplo. O destaque aqui é o
distrito PADD II (onde está a grande área refinadora de Chicago). Os maiores fornecedores
dos 1,5 milhão de b/d de petróleo importado por este distrito em 2005 foram o Canadá
(70%) e países da OPEP (20%) – ULLER (2007). Tal fato é explicado pelo transporte
competitivo por meio da malha de oleodutos (ligando o Canadá com os EUA), que não
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permite a concorrência de outros óleos pesados importados via frota petroleira. Não
obstante, em CAPP (2005), descrevem-se opções factíveis ao ingresso dos óleos pesados do
Canadá Ocidental nos PADDs III e V, via oleodutos, no médio prazo. No entanto, como
destaca ULLER(2007), nestes novos empreendimentos, há a incerteza quanto ao tipo de
óleo que será transportado (syn-crudes, syn-bits ou dil-bits), já que isto influi nas
especificações dos dutos a construir e na demanda por diluentes que viabilizem o fluxo
destes óleos viscosos (syncrudes como diluentes de syn-bits e pentanos ou condensados
para os dilbits)30.
Segundo SWORD (2008), as capacidades de transporte (infra-estrutura de
oleodutos) e de refino norte-americano serão capazes de receber a oferta adicional de cru
canadense entre 2007 e 2015.
Baseado em uma expansão anual da oferta canadense de 1 milhão b/d,
•

A capacidade de exportação dos oleodutos ficará apertada até 2009, quando
expansões previstas resolverão o problema até 2015. Quando novamente a
capacidade ociosa ficará estreita e necessitará de novas expansões;

•

A capacidade do refino prevê aumento de 1,1 milhão b/d anual. Vide Figura 12.

Figura 12 – Plano de investimentos no refino norte-americano
Fonte: SWORD (2008)

30

Synbit é uma mistura do petróleo bruto proveniente das areias betuminosas com syncrude a proporção de
50% (NEB, 2006). E dilbit é uma mistura do betume com diluentes como pentanos e condensados (CAPP,
2005).
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Em resumo, o que se percebe é que a produção canadense representa atualmente a
oferta marginal do mercado norte-americano, que é o principal mercado de óleo bruto do
mundo. De certa forma, a produção canadense tem peso importante na definição da renda
petrolífera do mercado mundial, portanto.
Assim, dada a importância crescente da produção de óleo não convencional
derivado das areias betuminosas do Canadá, analisa-se, a seguir, o histórico das políticas
públicas canadenses relativas às emissões de GEE até seu quadro atual, com metas e planos
de curto, médio e longo prazo. Esta síntese é focada nas medidas de comando e controle de
incidência direta sobre as plantas de E&P das areias betuminosas.

2.1.1 – Políticas Públicas

2.1.1.2 – Arranjo Institucional

O Canadá é uma federação e apresenta como forma de governo uma monarquia
constitucional e uma democracia parlamentar como sistema político. Constitui-se de dez
províncias (entre elas a província de Alberta, onde localizam-se as grandes reservas de areia
betuminosa) e três territórios. A responsabilidade de governar é dividida entre a esfera
federal e as províncias e/ou territórios. (PARLIAMENT OF CANADA, 2008) Não há
necessariamente uma hierarquia entre a nação e as províncias, mas sim, uma divisão de
competências. A constituição canadense, “The Constitution Act, 1867”, define as áreas que
devem ser legisladas por cada um e discorre no item VI (seções 91 a 95) sobre a
distribuição desses poderes (DEPARTMENT OF JUSTICE – CANADA, 1867).
O papel de criar as leis federais cabe ao Parlamento. A seção 91 define que as leis
devem ser criadas segundo o pilar: Paz, Ordem, e “bom Governo” do Canadá. Porém
ressalta que isso se aplica a todos os assuntos fora das atribuições exclusivas das
Legislaturas das Províncias. E em seguida, na mesma seção, apresenta a listagem das
competências exclusivas do parlamento (DEPARTMENT OF JUSTICE – CANADA,
1867).
Analogamente, na seção 92, a constituição enumera as competências exclusivas do
legislativo de cada Província. A competência 13 diz respeito à Propriedade e aos Direitos
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Civis (DEPARTMENT OF JUSTICE – CANADA, 1867). É comum surgirem disputas
entre província e nação, principalmente devido ao pilar da seção 91 e da abrangência da
competência 13 da seção 92, assim como de outras ambigüidades presentes nas duas
listagens e de diferentes interpretações. Em geral, a disputa é decidida pela Suprema Corte.
A seção 92A é particularmente interessante para o tema desta pesquisa, pois
determina que a criação de leis referentes à exploração, desenvolvimento e conservação dos
recursos naturais não-renováveis compete à Província (DEPARTMENT OF JUSTICE –
CANADA, 1867) . Ou seja, a areia betuminosa é de propriedade da Província de Alberta.

2.1.1.3 – Planos Federais

O Canadá possui um histórico de medidas não compulsórias de incentivo à melhoria
da qualidade do ar e da saúde. Porém, essas medidas são insuficientes para a questão das
MCG, na medida em que as emissões de gases de efeito estufa não representam exatamente
danos diretos à saúde humana. Fez-se, então, necessário o desenvolvimento de metas
obrigatórias estabelecidas por regulamentação e sujeitas a revisões periódicas. A atual
política do governo canadense de comando e controle das emissões dos gases de efeito
estufa iniciou-se em outubro de 2006. Nesta data, foi publicada uma “Nota de Intenção”
para regulamentar as emissões de poluentes no ar (CANADA, 2007).
Neste documento, o governo declarou que fixaria metas pelo menos tão rigorosas
quanto às dos EUA ou outro país engajado nas questões ambientais (CANADA, 2007). 31
Portanto, para colocar em prática as intenções publicadas em 2006, foi lançado em abril do
ano seguinte (2007) o “Regulatory Framework for Air Emissions” (CANADA, 2007). Este
documento consistiu em uma agenda de metas de curto (2010-12), médio (2020) e longo
prazo (2050), na qual o governo se comprometeu a reduzir o total de emissões de GEE em
20% em 2020 em relação ao ano-base de 2006, e entre 60% e 70% em 2050. Esse plano foi
considerado pelo próprio país como uma das mais restritivas metas de emissão de GEE e
outros poluentes atmosféricos do mundo.

31

A consideração de que os EUA seriam exemplo de legislações ambientais é uma posição assumida pelo
governo do Canadá neste documento oficial.
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Para atingir as metas totais, o governo se baseou em diversos estudos técnicos e
desenvolveu um cenário de referência. Esse cenário, que elaborou a projeção da evolução
dos diversos setores da sociedade (elétrico, transporte, industrial, petróleo e gás,
residencial, comercial), foi adotado como base para a determinação de metas de redução da
intensidade de emissão. O documento prevê metas idênticas para um setor industrial muito
amplo, que engloba:
•

Geração termelétrica;

•

Petróleo e gás;

•

Produtos florestais;

•

Fundição;

•

Ferro e aço;

•

Mineração;

•

Indústria de cimento, cal e químicos.

Tais metas, que se aplicam ao caso de E&P do betume, são listadas a seguir:
1. No caso de instalações existentes anteriormente a 2004, redução de 18% na
intensidade de emissão em relação a 2006 para o ano de 2010, seguida de uma
redução anual de 2%, resultando em 33% em 2020;
2. Para as instalações com início da operação a partir de 2004, são concedidos três
anos de isenção. A partir de então, é imposta a mesma redução anual de 2%; 32
3. Para instalações com taxas fixas de emissão em relação à produção, sem tecnologias
alternativas disponíveis, estas receberão meta de 0% de redução. 33

O planejamento deve ser revisto a cada cinco anos, sendo a primeira revisão em
2012, quando o governo poderá alterar as regulamentações caso considere necessário. No
entanto, esse primeiro documento definiu os planos e metas de maneira bem superficial e
vaga, prevendo a continuidade dos estudos técnicos e a divulgação de novos documentos

32

Para obtenção do valor de emissão base para as taxas de redução, será considerado um combustível mais
limpo, como se este fosse o utilizado pela instalação.
33
São casos particulares onde as plantas industriais operam com uma emissão por unidade de produção não
passível de redução segundo a tecnologia atual. Não se aplica ao caso do presente trabalho.
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que se aprofundariam em alguns setores e determinariam com maior clareza os mecanismos
para que as metas fossem atingidas.
Portanto, dando prosseguimento ao planejamento federal, foi lançada em março de
2008, uma série de documentos, dentre os quais o mais importante foi o “Turning the
Corner: Regulatory Framework for Industrial Greenhouse Gas Emissions” (CANADA,
2008c), cujo objetivo foi definir as diretrizes para as emissões do setor industrial,34
conforme as metas nacionais. Este documento previu ainda que estas metas poderiam ser
atingidas integralmente por redução direta das emissões ou combinadas com alguns dos
mecanismos desenvolvidos e/ou aceitos pelo governo para esse fim e listados a seguir:
•

Fundo tecnológico: criado para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que
reduzam as emissões de GEE na indústria.


De 2010 a 2012 a taxa será de 15CAN$/t CO2e, em 2013 será 20CAN$35; e
a partir de então até 2017, ajustada anualmente de acordo com o taxa de
crescimento do PIB nominal;



As contribuições ao fundo podem corresponder a no máximo 70% de sua
meta em 2010, 65% em 2011, 60% em 2012, 55% em 2013, 50% em 2014,
40% em 2015, 10% em 2016 e em 2017 e 0% a partir de 2018.

•

Troca entre firmas: caso uma empresa consiga emitir em um dado ano menos que a
sua meta, essa diferença pode ser “guardada” e usada como crédito no futuro ou
negociada com outras firmas;

•

“Offset System”: projetos que resultem em redução ou remoção de CO2e em
atividades não contempladas pelas regulamentações federais gerarão créditos que
podem ser comprados pelas indústrias;

•

MDL: alguns créditos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de
Quioto podem ser usados pelas empresas36. Tal crédito está limitado a 10% de sua
meta;

34

Vale observar que este documento manteve a abordagem do “setor industrial” de forma ampla.
Foi considerado que os valores monetários apresentados em documentos oficiais do governo canadense são
em dólares canadenses, apesar de não constar nenhuma sigla ao lado do valor, apenas o cifrão (exemplo: 50$).
A relação em 09/04/2008 era de: 1US$ - 1,01CAN$ (BANK OF CANADA, 2008)
36
Os detalhes quanto às regras para o uso do MDL estão explicitadas no regulamento CANADA (2008c).
35
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•

Crédito por ação antecipada (“One-time credit for early action”): empresas que
comprovem redução devido a melhorias da planta e/ou de processos entre 1992 e
2006 podem pleitear um crédito de até 15Mt a serem distribuídos conforme
interesse da empresa com limite de 5Mt em cada ano.

Além da determinação dos mecanismos a serem usados pelo setor industrial, o
relatório incorporou algumas regras mais específicas para alguns setores, sendo de interesse
deste trabalho a imposição de que tanto as plantas termelétricas quanto as empresas de E&P
das areias betuminosas, que entrarem em operação a partir de 2012, deverão atingir metas
de emissão nula a partir de 2018. A alternativa para que tal fato se dê é basicamente a
captura e o armazenamento dos gases do efeito estufa 37 ou algo equivalente.
Com essa lista de planos e metas, o relatório prevê reduzir o lançamento direto e
indireto no setor industrial de 165 Mt CO2e em relação à projeção para 2020, equivalente a
21% em relação aos níveis de 2006. O setor industrial (incluindo o segmento de petróleo e
gás) seria responsável por 50% da redução total prevista pelos cenários (ver Figura 13),
enquanto a redução prevista para as atividades de E&P das areias betuminosas ultrapassaria
50Mt, correspondendo a quase 1/3 da redução industrial e mais de 15% das reduções totais
do país (ver Figura 14).

37

De acordo com a NATURAL RESOURCES CANADA (2008) apud CANADA, (2008c) , estima-se que a
tecnologia de captura e armazenamento de carbono poderia reduzir em 1/3 a 1/2 as emissões de GEE previstas
para 2050.

47

Figura 13 – Emissões totais: cenário referência e projeção segundo as novas metas
Fonte: CANADA, 2008b

Figura 14 – Emissões provenientes de E&P das areias betuminosas
Fonte: CANADA, 2008b
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Para que essas metas sejam efetivamente atingidas, suas exatas especificações ainda
serão devidamente determinadas durante as próximas etapas de regulamentação. Estas
etapas consistem principalmente na transcrição das diretrizes do relatório em propostas
oficiais de regulamentação, previstas para serem publicadas no segundo semestre de 2008,
no “Canada Gazette, Part I”. A publicação das regulamentações finais está prevista para o
segundo semestre de 2009 no “Canada Gazette, Part II”, e devem entrar em vigor em 1º de
janeiro de 2010 (CANADA, 2008c).

2.1.1.4 – Província de Alberta

Ciente de que era um dos principais focos de atenção do governo no planejamento
de medidas mitigadoras em relação às MCG, a província de Alberta, em julho de 2007,
tornou-se a primeira do país a ter legislação própria quanto às emissões de GEE e
determinou que as companhias que emitissem mais de 100 kt de GEE por ano teriam que
reduzir sua intensidade de emissão em 12% em relação aos valores de 2005, a partir de 1º
de julho de 2007 (CANADA, 2008b). Esta redução poderia ser efetuada de três formas:
•

Redução interna;

•

Contribuição ao fundo de tecnologia de Alberta a 15CAN$/tCO2 e

•

Investimento em “Offsets Projects”38 da província.

De acordo com o programa, tais metas resultariam em uma redução em relação ao
cenário de referência de 20Mt de CO2e em 2010 e 60 Mt em 2020 (CANADA, 2008b).
Em janeiro de 2008, foi, então, lançado o Plano de Alberta para as Mudanças
Climáticas, estabelecendo uma redução de 50% do valor das emissões totais originalmente
esperadas para 2050, o que corresponde a 30Mt (ou 14%) abaixo das emissões de 2005
(CANADA, 2008b).

38

Entendem-se por offset projects os projetos que resultem em redução ou remoção de CO2e em atividades
não contempladas pelas regulamentações da província. Essas reduções são revertidas em créditos a serem
usados ou negociados pelas indústrias.
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2.1.1.5 – Comparação entre os Planos

Desde 2007 até 2009 (inclusive), a principal legislação vigente para lidar com o
problema das Mudanças Climáticas e a produção de areias betuminosas no Canadá é a de
Alberta. Portanto, para este período, as empresas têm regras claras a seguir.
O problema surgirá a partir de 2010, quando, em princípio, entrarão em vigor as leis
federais, que são mais rigorosas que (e, portanto, não consistentes com) as de Alberta.
Em um dos últimos documentos da federação (CANADA, 2008c), o governo se
predispõe a continuar as discussões com o governo de Alberta para se chegar a um acordo.
Esses debates devem estipular limites comuns, bem como os mecanismos que serão aceitos
e a que instalações se aplicam.
Porém, por enquanto prevalece uma grande incerteza acerca das regulamentações a
que estarão sujeitas as empresas do ramo. Tal fato pode repercutir negativamente e
inviabilizar investimentos. Neste caso, particularmente elucidativa é a declaração do
presidente da CAPP (sigla em inglês para Associação Canadense de Produtores de
Petróleo), que reclama da existência simultânea de um plano ambiental da Província de
Alberta e de uma proposta federal, que não são necessariamente compatíveis. Esta posição
coincide com a declaração do chefe executivo da Suncor, Rick George, “One of the worst
things that could happen is having dueling regulations” (THE GLOBE MAIL, 2008a).
Contudo, se for assumido que valerá a legislação mais restritiva, ou seja, a federal, a
meta de imposição de emissões de GEE nula deve afetar pouco os empreendimentos
atualmente previstos em Alberta. De fato, conforme se percebe nos gráficos abaixo (Figura
15, Figura 16 e Figura 17), muitos projetos entrarão em operação antes de 2012.
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Figura 15 – Projeção de investimentos privados 2005-2015(CAN$)
Fonte: NEB, 2006

Figura 16 – Projetos em estudo
Fonte: SÖDERBERGH et al., 2007
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Figura 17 – Projeção de expansão da produção in situ em Alberta
Fonte: SÖDERBERGH et al., 2007

Portanto, há previsões de um crescimento tanto de investimentos de capital quanto
de produção até aproximadamente 2012, data a partir da qual tenderá a estabilizar (Figura
15, Figura 16 e Figura 17), considerando-se os projetos em curso atualmente.
Ademais, apesar das divergências entre províncias e governo federal, as operadoras
que exploram as areias betuminosas já esperavam um recrudescimento da legislação
associada ao tema das MCG. Por exemplo, a Shell passou a incluir em seus cálculos o
potencial custo do carbono em seus projetos. Além disso, seu chefe executivo comentou
que a melhor coisa que poderia acontecer são regras governamentais claras sobre o assunto
(THE GLOBE MAIL, 2008a).

2.1.1.6 – Repercussão Pública e Análise da Proposta Federal

As recentes medidas propostas pelo governo federal canadense para o setor
industrial receberam diversas críticas, e o presente trabalho se restringe a abordar aquelas
referentes ao ramo de E&P de petróleo não-convencional. Tais críticas podem ser divididas
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em dois grupos: “o quê” e “como” – ou seja, são questionadas as metas a serem atingidas,
bem como os meios para atingi-las.
Primeiramente, quanto às metas totais, um artigo do THE ECONOMIST (2008)
observa que, mesmo sendo considerado um plano “ousado”, tal iniciativa não será
suficiente para enquadrar o Canadá dentro das metas do Protocolo de Quioto, pois os
efeitos dessas regras não surtirão efeito antes de 2010, e hoje o país já se encontra quase
35% acima da meta do protocolo.
A mesma questão é levantada pelo Pembina Institute (um centro de pesquisa
ambiental sem fins lucrativos), que apresenta uma tabela para comparação das metas
governamentais, cujo ano base é 2006; com o ano base do Protocolo, 1990; e com as metas
do Protocolo. Conforme apresentado na Tabela 9.

Tabela 9 – Comparação das metas do governo com o ano de 1990 e com o Protocolo de
Quioto
Relativo a 2006
Relativo a 1990
Relativo a Quioto
(metas do governo)
2010 – 12
+3%
+31%
+39%
2020
-20%
+2%
+8%
2050
-60% a -70%
-49% a -62%
nd1
1- não existem metas estimativas para 2050.
Fonte: BRAMLEY, 2007

O Instituto também critica o uso de metas de intensidade de emissão (DEMERSE et
al., 2008), pois intensidades de emissão mais baixas, dependendo do aumento da produção
total, não levam necessariamente a que as metas finais de emissões absolutas sejam
atingidas. Para exemplificar essa possibilidade, são utilizadas outras duas projeções como
base:
•

o artigo de SÖDERBERGH et al. (2007), que apresenta uma projeção para o
crescimento do E&P das areias betuminosas, estimando uma produção de 3,5
milhões b/d em 2015 e 5,0 milhões b/d em 2030;39

39
Apenas à guisa de exemplificação, considera-se um crescimento linear apenas para obtenção de valores
plausíveis. Isto resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,1 milhões b/d, o que acarretaria em uma
produção de 4,0 milhões b/d em 2020, ao invés dos 3,59 estimados pelo governo.
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•

e a projeção mais otimista dos cenários do NEB (2006) (Figura1), com uma
previsão de mais de 4,4 milhões b/d em 2015.

Assim, com base nos valores de produção e de emissão do cenário de referência, são
calculadas as intensidades médias de emissão (em kg CO2e/b). Essas intensidades são,
então, utilizadas para estimar a emissão total caso a produção evoluísse de maneira mais
próxima às dos modelos de SÖDERBERGH et al. (2007) e NEB (2006). Vide Tabela 10.

Tabela 10 – Produção de barris e emissões de GEE: cenário referência e estimativas
baseada em projeções de especialistas
2006
2010
2015
2020
Projeção do governo
Produção [milhões b/d]I
1,21 II
2,15
3,03
3,59
Emissões [Mt CO2e] I
29 II
67
92
108
Intensidade
média
de
23,97
31,16
30,36
30,08
emissão [kg CO2e/b]
Baseado no modelo de
SÖDERBERGH
Produção [milhões b/d] III
3,5
4,0
Emissões [Mt CO2e]
106
120
Baseado no NEB
Produção [milhões b/d] IV
>4,4
Emissões [Mt CO2e]
>133
Fonte: Elaboração própria.
Dados: I CANADA, 2008a, II CANADA, 2008b, III SÖDERBERGH et al. (2007), IV NEB
(2006)

Observa-se, portanto, que, na projeção do governo, as emissões provenientes das
atividades de E&P das areias betuminosas seriam responsáveis em 2020 por 108Mt de
CO2e, valor 271% acima das emissões de 2006. Enquanto que, se calculadas em função do
modelo de SÖDERBERGH et al. (2007), as emissões em 2020 poderiam ser 314% a mais
que em 2006; e se baseado no NEB (2006), ultrapassariam já em 2015 em 358% os valores
bases de 2006.
Fora as metas propriamente ditas, os métodos previstos para adequação às
imposições da federação também foram alvos de críticas. Nesse caso, o “Pembina Institute”
(BRAMLEY, 2007), considerou que os documentos são vagos. Porém, como citado
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anteriormente, a transformação dos planos e metas em leis está em processo, com debates e
estudos sobre o assunto ainda previstos até o lançamento das leis em 2008 e 2009.
Em carta-resposta do governo canadense ao Pembina Institute, relativas às críticas
deste instituto, um dos tópicos era o preço do barril. O instituto questionou o valor utilizado
nas modelagens, que foi de 50CAN$ até 2020.
Certamente há uma enorme incerteza e grandes flutuações do valor do barril, mas
algum parâmetro tem de ser usado para que seja feito qualquer tipo de projeção e análise.
Sendo assim, o governo do Canadá (CANADA, 2008d) mostrou que seu parâmetro é
próximo aos usados por outros órgãos de renome: NRCAN (sigla em inglês para Recursos
Naturais do Canada) – 4740CAN$; EIA (sigla em inglês para Agência de Informação de
Energia) – 51CAN$ em 2015; IEA (sigla em inglês para Agência Internacional de Energia)
– 56CAN$ em 2015.
A mesma carta também alegou não haver clareza das conseqüências à empresa que
não atingisse sua meta. O governo, então, declarou que as metas são mandatórias e que as
empresas serão penalizadas, se não as cumprirem, conforme a legislação prevista na CEPA
(sigla em inglês para Ato Canadense de Proteção ao Meio Ambiente) (CANADA, 2008d).
Outro foco de comentários foi o fato de que a região obviamente mais afetada pelas
medidas, a província de Alberta, através do seu Premier, Ed Stelmach, surpreendeu a
opinião pública ao se posicionar a favor dos planos de Ottawa, levantando,
conseqüentemente, questionamentos a respeito da efetiva severidade das propostas, como
apresentado pelo Pembina Institute em (DEMERSE et al., 2008) e em jornal canadense
(THE GLOBE MAIL, 2008b).
Além de os interesses da província serem diretamente afetados, o Premier já fora
amplamente criticado por não estabelecer metas mais agressivas. Mesmo posicionando-se a
favor do plano federal, o Premier salientou temer que essas medidas afetem negativamente
o mercado de óleo e gás do país (THE GLOBE MAIL, 2008b).
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Novamente, foi considerado que os valores monetários apresentados em documentos oficiais do governo
canadense são em dólares canadenses, apesar de não constar nenhuma sigla ao lado do valor, apenas o cifrão
(exemplo: 50$). Porém até mesmo na cotação do barril, internacionalmente em dólares americanos, nada foi
especificado no documento do governo. Foi então assumido que estes valores foram convertidos para a moeda
local. De qualquer forma, por se tratar de uma exemplificação de faixas de preços, essa diferença é
irrelevante. Pois a relação é: 1US$ - 1,01CAN$ (BANK OF CANADA, 2008)
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Algumas das alegações que contribuiriam para a afirmativa de que as leis não
seriam tão severas assim, apesar dos significativos percentuais de redução, principalmente
se comparados aos de outros países, especialmente os Estados Unidos, são:
•

primeiramente e mais importante, o uso do ano base de 2006 ao invés do padrão
internacional, 1990;

•

em segundo lugar, como ressaltou o Pembina Institute, e já demonstrado (Figura 15,
Figura 16 e Figura 17), a maior parte dos projetos já agendados prevê entrada em
operação antes de 2012, ficando conseqüentemente fora das cláusulas mais
restritivas. O Pembina Institute acrescenta ainda que esse programa incentiva a
aceleração dos projetos para que entrem em vigor antes desta data. Logo, tal fato
cria um efeito ainda pior em termos de MCG, já que se antecipam emissões quando
se desejam reduzi-las.

Outra crítica comum, e talvez a mais unânime entre as manifestações públicas sobre
as novas regras, é a grande incerteza quanto à viabilidade de implementação da tecnologia
de captura e armazenamento de CO2. Por exemplo, o THE ECONOMIST (2008) critica a
grande confiança depositada em uma tecnologia promissora, porém ainda não consolidada.
Conforme THE GLOBE MAIL (2008c), o processo de captura e estocagem de
carbono opera em algumas plantas do mundo, mas ainda não provou ser economicamente
viável em escala comercial.
De acordo com o Ministro do Meio Ambiente canadense, John Baird, a utilização
dessa tecnologia é indispensável para que o país atinja as metas pré-estabelecidas e afirma
que a tecnologia necessária já ultrapassou o estágio de pesquisas e é usada hoje no país. A
sua implementação em larga escala, para adequação às novas regras, custaria às empresas,
segundo estimativas do Ministério, cerca de 25CAN$ por tonelada de dióxido de carbono
em 2010, 50CAN$ em 2016 e 65CAN$ em 2020 (THE GLOBE MAIL, 2008c).
Conforme a literatura científica, considerando-se ainda o transporte e disposição do
CO2, os custos do seqüestro de carbono devem variar entre 40 e 60 US$/tCO2 (RIAHI et al.
2004), no longo prazo. Há, porém, expectativa de aprendizado tecnológico que reduziria
estes custos até pela metade. Neste sentido, chama a atenção o fato de o custo do seqüestro
ser considerado crescente no Canadá, parecendo indicar que haverá menos sítios
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disponíveis para estocagem de carbono no país, provavelmente. Assim, de um lado, a
literatura científica indica que as estimativas de custo do governo canadense para o captura
e seqüestro de carbono em 2010 são muito otimistas e, em 2020, podem ser pessimistas
(ainda que estejam na faixa de custo atual da tecnologia).
Em contrapartida, ciente do alto custo dessa tecnologia dentre outras adversidades, o
ministro declarou: “There’s no doubt we’re asking a lot of industry and a lot of Canadians
but we believe Canadians are up to the challenge” (THE GLOBE MAIL, 2008d).
Enquanto isso, o setor, liderado pela Suncor Energy, mostra confiança ao manter um
planejamento de bilhões de dólares canadenses mesmo com regras mais restritivas,
afirmando que a areia betuminosa terá um mercado de longo prazo com os EUA
assegurado. Tanto que as companhias discutem a construção de um oleoduto até o Texas.
De fato, conforme destacado em Uller (2007), dois investimentos recentes de produtores de
extra-pesados canadenses nos EUA, merecem destaque e mostram que não existe ainda
uma convergência entre as metas dos diferentes agentes que atuam na Indústria de Petróleo
Canadense (governo federal, governo local e operadores):
•

O recente investimento do produtor canadense de óleos pesados e extrapesados
Husky Energy. Em 2007, a produtora canadense adquiriu a refinaria de Lima
(Ohio), no PADD II, do refinador Valero, por US$1,9 bilhão.

•

Tal como a Husky, a canadense EnCana busca integrar sua produção de óleos
pesados de Alberta com o refino nos EUA. Em 2007, a companhia fechou um
contrato de joint venture (50/50) com a americana ConocoPhillips. Neste acordo,
denominado WRB Refining, a EnCana fornece blend de óleos sintéticos (syncrude)
com extra-pesados (synbits) e betume de seu upstream no Canadá, enquanto os
processa nas refinarias da ConocoPhillips, em Wood River (Illinois) e Borger
(Texas), nos PADDs II e III, respectivamente.
De 1996 a 2002 foram investidos 24 bilhões de dólares nas areias betuminosas.

Entre 2002 e 2006 havia projeções de 7US$ bilhões e, a partir de 2007, estimavam-se
25US$ bilhões em projetos (entre já anunciados e em avaliação) - MORIS (2004) apud
SÖDERBERGH et al. (2007).
FLETCHER (2005) apud SÖDERBERGH et al (2007) ressalta que, em função dos
aumentos de custos de todo o setor de petróleo (incluindo equipamentos de E&P) e da
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disparada dos preços do barril até novembro de 2008, a Syncrude anunciou que a expansão
de um estágio de uma planta sua teve seu orçamento alterado dos iniciais 5,7US$ bi para
7,8US$ bi, um aumento de 35%.

2.1.2 – Taxa de Carbono

Conforme demonstrado até aqui neste capítulo, as altas emissões de GEE
provenientes da E&P das areias betuminosas consistem em motivo de preocupação por
parte do governo, das empresas e de organizações defensoras do meio ambiente.
Portanto, pode-se dizer que a produção de petróleo e a avaliação de reservas do
Canadá podem ser afetadas tanto por medidas mandatórias do governo quanto pela
valoração do carbono.
Ainda não existe uma taxação de carbono global, mas há discussões a respeito no
mundo (BANG et al, 2007) e esta seção propõe-se a estudar os efeitos dessa possível
taxação sobre a economicidade das areias betuminosas. Para tal, usa como ponto de partida
os atuais mercados de carbono a fim de estimar quanto seria essa eventual taxa de carbono.

2.1.2.1 – Atuais Mercados de Carbono e Estimativa de Preços Futuros do Carbono

Os principais mercados de carbono atualmente existentes são o Chicago Climate
Exchange (CCX), o European Union Emissions Trade Scheme (EU ETS). O CCX foi o
primeiro sistema de comércio de permissões de emissões de GEE criado em 2003, enquanto
que o Mercado de Comércio de Emissões da União Européia, EU ETS, é uma das
principais ferramentas introduzidas pela União Européia para ajudar seus países membros a
atingirem suas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa.
O Chicago Climate Exchange (CCX), que é voluntário, foi o primeiro sistema de
comércio de permissões de emissões de GEE criado do mundo e engloba os seis gases
eleitos pelo Protocolo de Quioto que provocam o efeito estufa: dióxido de carbono (CO2),
óxido nitroso (NO2), metano (CH4), hidrofluorcarbonetos (HFC), perfluorocarbonetos
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(PFC), hexafluoreto de enxofre (SF6). Em dezembro de 2003, 14 empresas41, que juntas
eram responsáveis por metade da emissão anual do Reino Unido, fundaram a Bolsa do
Clima de Chicago (CCX), na tentativa de criar um mercado de carbono próprio e
alternativo ao Protocolo de Quioto (CHICAGO CLIMATE EXCHANGE, 2008). O CCX é
uma plataforma auto reguladora, designada e governada por seus membros, que estabelece
as regras deste mercado, define linhas de base, estabelece o foco de emissões (além de
monitorar as emissões), define quais créditos são elegíveis e desenvolve leilões. É uma
bolsa de venda de créditos de carbono. Os membros do CCX participam do gerenciamneto
dos GEE e representam praticamente todos os setores da economia global. Os créditos de
carbono utilizados neste mercado são o VERs (Verified Emission Reductions - Reduções de
Emissão Verificadas): os VERs são os créditos de carbono do mercado voluntário, não
vinculado ao Protocolo de Quioto.
A Tabela 11 exibe os volumes e os valores negociados nestes mercados e por meio
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) de 2005 a 2007.

Mercado
CCX

EU-ETS

MDL *

Tabela 11 – Mercados de carbono e MDL (valores nominais)
Valores / Unidades
2005
2006
Quantidade [Mt CO2e]
Valor [MUS$]
[US$/tCO2e]
Quantidade [Mt CO2e]
Valor [MUS$]
[US$/tCO2e]
Quantidade [Mt CO2e]
Valor [MUS$]
[US$/tCO2e]

1,0
3,0
3,00
321
7908
24,64
382
2894
7,58

10,3
38,3
3,72
1044
24436
23,41
598
6615
11,06

2007
22,9
72,4
3,16
2061
50097
24,31
857
13600
15,87

* Além de MDL, inclui JI e outros projetos.

Fonte: World Bank, 2007; Hamilton et al. (2008).
O Comércio Europeu é atualmente o maior sistema de controle de emissões do
mundo, tendo movimentado em 2007, cerca de US$ 50 bilhões, com uma quantidade já
41

As empresas fundadoras foram: American Electric Power, Baxter International Inc., City of Chicago,
DuPont, Ford Motor Co., International Paper, Manitoba Hydro Corp., MeadWestvaco Corp., Motorola Inc.,
STMicroelectronics, Stora Enso North América, Temple-Inland Inc., Waste Management Inc (CHICAGO
CLIMATE EXCHANGE, 2008).
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transacionada superior a 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes, o que corresponde a
um aumento de cerca de 100% em relação a 2006. Em relação a este montante, deve-se
destacar que estes correspondem a mais do dobro da quantidade transacionada por meio do
MDL, e quase 100 vezes aquela negociada no CCX.
O Mercado de Comércio de Emissões da União Européia (em inglês, European
Union Emissions Trade Scheme – EU ETS), que é mandatório, é uma das principais
ferramentas introduzidas pela União Européia para ajudar seus países membros a atingirem
suas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Esse mercado é composto por
25 estados-membros e apresenta-se dividido em “fases de cumprimento”. A primeira fase
iniciou-se em janeiro de 2005 e encerrou-se em dezembro de 2007; a segunda fase teve seu
início marcado para janeiro de 2008 e seu término está previsto para dezembro de 2012.
Embora seja formalmente independente do Protocolo de Quioto, o EU ETS foi projetado
para dar conformidade às metas acordadas pela União Européia sob o Protocolo. O sistema
é totalmente diferente e separado do programa piloto e voluntário do Reino Unido (UK
ETS), que envolveu apenas empresas locais e foi definido para terminar em dezembro de
2006 (para participantes diretos). Foi dada a oportunidade aos participantes do UK ETS de
serem excluídos do EU ETS até o final de 2006.

O EU ETS consiste em um sistema de

negociação de emissões de GEE entre empresas e países europeus, no qual cada membro
possui uma meta de redução que, se for superada, poderá gerar créditos de carbono (tCO2 e)
negociáveis. O esquema opera através do comércio e da alocação desses créditos e
permissões de emissões de GEE em toda a União Européia. Um crédito de carbono
equivale à redução de emissão para a atmosfera de uma tonelada de CO2e.
Um limite de emissões é estabelecido por cada estado-membro sobre o número total
de cotas para emissões das instalações envolvidas no esquema, baseado nas metas de
redução de emissões dos estados-membros (Quioto e/ou nacional). As cotas são então
distribuídas pelos estados-membros para as instalações envolvidas. No final de cada ano, é
solicitado que as instalações garantam que suas emissões efetivas respeitaram os limites
estabelecidos. As instalações têm a possibilidade de comprar créditos adicionais (caso suas
emissões ultrapassem os seus limites) ou de vender seus créditos excedentes, alcançados
pela redução de suas emissões, abaixo das metas compromissadas. A compra e a venda dos
créditos acontecem em todo o mercado europeu. Esse esquema de comércio permite
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flexibilidade no cumprimento das normas pelos operadores, e garante que as emissões
sejam reduzidas na Europa, de acordo com o limite europeu. É necessário que os estadosmembros transponham a Diretiva do Mercado Europeu para suas respectivas legislações
nacionais (no Reino Unido, por exemplo, o esquema é executado através do Regulamento
do Reino Unido).
Contudo, o EU-ETS inclui, por enquanto, somente as emissões de CO2 e apenas de
um subconjunto da economia (o setor energético, setores industriais específicos e
instalações de combustão com input térmico acima de 20MW). Porém esse conjunto é
significativo e representa aproximadamente 50% das emissões de CO2 da União Européia e
40% dos GEE da mesma região. É prevista a inclusão de outros GEE em períodos futuros
do EU-ETS e a inclusão de outros setores (como a proposta de inclusão em 2011 do CO2
emitido pela aviação) (ELLERMAN e JOSKOW, 2008).
No caso do EU ETS, se as permissões alocadas não forem suficientes para cobrir as
emissões relatadas pelos operadores, as instalações recebem uma multa conforme
apresentado na Tabela 12. Para a Fase I, as instalações recebem uma multa de €40 por
tonelada de CO2-eq. Esta pena aumentará para €100 na Fase II do programa. Todas as
penalidades devem ser pagas à entidade reguladora. É de se considerar, portanto, que as
multas constituiriam o limite superior do valor do carbono no mercado de carbono.

Unidade

Tabela 12 – Multas do EU-ETS
Fase I – 2005-2007

Fase II – 2008-2012

€/tCO2e (valor nominal)
US$/tC

40,00
231,44

100,00
578,60

Fonte: Elaboração própria. Dados: IPCC, 2005

Assim, o valor do carbono está diretamente relacionado à escassez no mercado de
carbono (demanda alta e/ou oferta baixa). Em mercados voluntários, como CCX, o valor é
mais baixo. Em mercados completamente mandatórios, que envolvem transações entre
países com metas (sendo estas metas transferidas, através de alocações de permissão de
emissão, a plantas industriais), o valor do carbono tenderá a ser bem mais elevado. O valor
do carbono no MDL vem se encontrando no intervalo entre o EU ETS e o CCX, na medida
em que, de um lado, envolve países Anexo I (com metas, portanto) e países não Anexo I
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com potencial relevante de redução de emissões de gases de efeito estufa, como a China e a
Índia (portanto, com uma oferta de redução de carbono, normalmente, a valores menores do
que os encontrados no EU ETS).
Não obstante, no longo prazo, com a escassez crescendo nas ofertas/projetos do
MDL, a tendência seria de convergência de valores entre os mercados de carbono
mandatórios de carbono e o MDL. Os mercados voluntários, porém, mantêm-se sempre
com preços de carbono bem inferiores aos dos outros dois. Já a Tabela 13 exibe os cenários
de carbono para 2030 e 2050 projetados apresentados por TIRPAK (2008) em valores reais
e nominais.

Tabela 13 – Cenários do IPCC (valores em US$/tCO2e)
Cenários
2030
2050
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Em valor corrente (nominal)
Estabilização a 550
ppm CO2e em 2100

20,00

80,00

30,00

155,00

Avanços tecnológicos

5,00

65,00

15,00

130,00

Em valor constante (real)
Faixa mais provável

20,00

50,00

-

-

Fonte: TIRPAK (2008)
De acordo com TIRPAK (2008), o valor de US$ 50/tCO2 é o mais utilizado para se
discutir as oportunidades de abatimento de emissões de GEE. Portanto, à guisa de
estimativa, o presente trabalho considera este valor para o patamar de 2025 e estima a
evolução do preço do carbono até esta data. Como há uma grande incerteza quanto ao
mercado de carbono a partir de 2012, ano do término do Protocolo de Kyoto, as projeções
do preço do carbono até 2025 foram divididas em dois períodos: até 2012 e de 2012 até
2025.
A partir do histórico de preços presentes e sob a consideração de que os preços do
mercado EU-ETS e do MDL tendem a se aproximar um do outro, assumiu-se que em 2012
eles atinjam o mesmo valor. A partir desta data, a priori, não é possível afirmar a
continuação do mercado MDL e apesar de previstas mudanças no mercado EU-ETS, sua
continuidade é abarcada pela União Européia. Por conseguinte, desta data em diante, foi
62

considerado um aumento linear do preço do carbono até US$ 50/tCO2 em 2025, conforme a
Figura 11.

50,00
45,00
40,00

U S $/tC O 2 e

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EU-ETS

MDL e outros

Figura 18 – Cenário de preço do carbono entre 2005 e 2025.
Fonte: Elaboração própria. Dados: World Bank, 2007; Hamilton et al. (2008).

2.1.2.2 – Efeito de uma Possível Taxação de Carbono sobre a Produção de Petróleo
Não Convencional no Canadá

Esta seção tem como objetivo principal calcular uma suposta taxação de carbono
incidente sobre o betume canadense (que por ser mais pesado, teria maior incidência que o
petróleo convencional) em diferentes cenários de preços de um petróleo marcador e
verificar qual seria o preço final líquido (net price) percebido pelo produtor. A principal
hipótese aqui se esteia na assunção de que a formação do preço será sempre dada pelo
equilíbrio entre as curvas de oferta e demanda, sendo esta demanda função do preço
percebido pelo produtor acrescido dos tributos. Neste caso, a taxação de carbono reduz o
preço líquido recebido pelo produtor, mas não afeta a demanda por óleo bruto.
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Para tal, foi necessário em primeiro lugar analisar comparativamente as
características físico-químicas de um óleo marcador (WTI) e de um óleo com propriedades
similares às encontradas no Betume canadense, de forma a se obter o desconto de preço
desse óleo em relação ao WTI e avaliar qual seria o net price percebido pelo produtor.
Optou-se fazer esse cálculo para os anos de 2008, 2012 e 2025.
Conforme a Tabela 14, quanto maior o grau API do óleo bruto, para uma mesma
classe de óleos, maior tenderá a ser o seu fator de emissão de carbono. Portanto, uma
política de taxação de carbono ou um sistema de cap-and-trade aumentaria o custo do óleo
pesado mais do que o correspondente ao aumento do custo do óleo convencional. Neste
caso, se o produtor desejar manter o mesmo nível de demanda, ele deverá arcar com este
sobre-custo, reduzindo o seu preço líquido percebido.
Tabela 14 – Fator de emissão
Petróleo convencional
Petróleo extra-pesado
tC/TJ
tC/barril
tC/TJ
tC/barril
20,0
0,11
22,4
0,19
Fonte: Elaboração própria. Dados: IPCC, 2005

Assim, uma vez que o produtor teria maior dispêndio decorrente deste sobre-custo e
uma maior taxação de carbono se daria sobre os óleos mais pesados, a viabilidade destes
óleos poderia ser comprometida. Impende ainda comentar que os óleos mais pesados
fornecem menos derivados leves. Assim, em uma análise netback o preço líquido recebido
pelo produtor seria ainda menor, o que poderia afetar ainda mais a viabilidade do óleo
pesado. O óleo leve por sua vez, deverá ser menos afetado, tanto por um preço netback
maior quanto devido à menor taxa de carbono incidente por barril.
Além disso, como o custo marginal de produção de óleo pesado tende a ser maior,
para uma mesma escala e condições mineiras similares, este óleo pesado definirá o custo
marginal de produção. Com uma maior taxação de carbono incidindo sobre ele, dado o seu
maior teor de carbono, a tendência é que ocorra uma abertura de preços (prêmio) ainda
maior entre óleos leves e óleos pesados, no curto prazo, após a taxação de carbono.
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Antes da incidência da taxação, é calculado um valor aproximado do desconto da
areia betuminosa e do synbit em relação ao WTI. Para tal, serão utilizadas as equações (1),
(2) e (3), obtidas a partir de BACON e TORDO (2005):
∆PAPI = ( API óleo − API BRENT ) * 0,007

(1)
(2)
(3)

∆PS = (S BRENT − S óleo ) * 0,056

∆PTAN = (TAN BRENT − TAN óleo ) * 0,051

Onde:
•

∆P

é o desconto no preço em função do grau API, do teor de enxofre, S (valores em

p/p) ou da acidez (TAN), dada em mgKOH/g;
•

O índice BRENT indica que aquele é o valor da propriedade do petróleo tipo
BRENT e o índice óleo indica que a propriedade é a do petróleo que deseja-se obter
o preço.

Vale Observar que estas equações utilizam como óleo marcador o petróleo tipo
BRENT. E baseado nos cenários de preço do WTI (40, 70 e 100US$/b), são obtidos os
preços dos demais óleos.
Conforme pode ser visto nas equações, o desconto é calculado a partir do grau API,
da acidez e do teor de enxofre. Cujos valores utilizados estão presentes na Tabela 15.

Grau API
Acidez [mgKOH/g]
Teor de enxofre [p/p]

Tabela 15 – Características físico-químicas
WTI
Betume
40°
8°
0,00
3,50
0%
4,5%
FONTE: PURVIN & GERTZ INC. (2002)

SynBit
20°
2,8
1,8

Com essas propriedades físico-químicas, portanto, a partir de um preço do WTI é
possível obter-se um valor aproximado da areia betuminosa. Supondo cenários de preços do
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WTI de US$ 40,00/b; US$ 70,00/b e US$ 100,00/b

42

, o preço aproximado da areia

betuminosa obtido é apresentado na Tabela 16.
Ao invés de comercializar o betume como este é extraído, é possível que o produto
dele derivado, a ser comercializado para o refino, seja o Synbit43 e não o óleo bruto. Por
apresentar maior qualidade que o betume, o Synbit tem maior valor de mercado.
Neste caso, há emissões de CO2 no hidroprocessamento do betume in situ, o que
reduz o teor de carbono do óleo sintético comercializado. A diferença é que parte das
emissões de carbono não ocorre no refino e sim no E&P. Portanto, a taxação incidente
sobre o SynBit foi considerada igual àquela incidente sobre o betume, já que, em algum
ponto na cadeia de produção deste óleo, o carbono do betume será emitido – e não importa
ao problema das MCG onde ocorrem as emissões, mas sim a sua ocorrência.

Tabela 16 – Preços do Betume e do SynBit em função do preço do WTI (US$/b)
Cenário de preço
Preço do Betume
Preço do SynBit
de WTI
40,00
14,98
25,41
70,00
26,21
44,47
100,00
37,44
63,53
Fonte: Elaboração própria. Calculado a partir de BACON e TORNO (2005)

Nas Tabela 17, Tabela 18 e Tabela 19 adita-se o desconto de preço devido à taxação
de carbono. A intenção então é avaliar a economicidade da produção do betume canadense
a partir de uma realidade de taxas de carbono.
Cabe, assim, averiguar se os novos net prices são superiores às possíveis faixas de
custo de produção das areias betuminosas.

De acordo com NEB (2006), as areias

betuminosas têm custos de extração que variam de 36,00 a 40,00 $/b, portanto será
considerada uma faixa de custos de produção entre 30,00 e 50,00 US$/b para o betume
canadense e entre 1,00 e 10,00 US$/b para o óleo leve (WTI) como base comparativa. 44

42

As simulações foram feitas quando o preço do cru estava bem elevado e portanto também foi simulado um
cenário para o preço do barril a 130,00US$. Todavia, em função dos atuais preços do petróleo, optou-se por
não detalhar esse cenário na dissertação, mesmo assim, em alguns casos, seus são citados.
43
Um blend (50%/50%) de syncrude com o petróleo bruto proveniente das areias betuminosas. (NEB, 2003 –
Canada’s energy future: scenarios for supply and demand to 2025.)
44
Os custos de produção de óleos convencionais nos países da OPEP varia de 2,00 a 5,00 $/b (OPEP, 2007).
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Com isso, a Tabela 18 mostra o preço do betume a cada cenário de preços. Quando,
por exemplo, se considera um preço de mercado internacional de US$ 100,00/b para um
petróleo marcador como o WTI, o betume estará a US$ 37,44/b. Dado seu teor de carbono
(Tabela 14) e considerando a taxa de carbono de US$ 33,38/t CO2eq (como demonstrado na
seção 2.1.2) em 2015, a taxação incidente sobre este óleo seria de US$ 23,26/b. Em termos
de preço de realização o produtor o perceberia a US$ 14,19/b.
Tabela 17 – Net price com Taxa de Carbono para óleo WTI (US$/b)
2008
2015
2025
WTI
Tx de
Net
Tx de
Net
Tx de
Net
carbono
price
carbono
price
carbono
price
40,00
10,92
14,50
21,72
29,08
25,50
18,28
70,00
10,92
14,50
21,72
59,08
55,50
48,28
100,00
10,92
14,50
21,72
89,08
85,50
78,28
Fonte: Elaboração própria

WTI

40,00
70,00
100,00

WTI

40,00
70,00
100,00

Tabela 18 – Net price com Taxa de Carbono para o betume (US$/b)
Betume
2008
2015
2025
Tx de
Net
Tx de
Net
Tx de
Net
carbono
price
carbono
price
carbono
price
14,98
17,50
23,26
34,83
-2,53
-8,28
-19,85
26,21
17,50
23,26
34,83
8,71
2,95
-8,62
37,44
17,50
23,26
34,83
19,94
14,19
2,61
Fonte: Elaboração própria
Tabela 19 – Net price com Taxa de Carbono para o SynBit (US$/b)
SynBit
2008
2015
2025
Tx de
Net
Tx de
Net
Tx de
Net
carbono
price
carbono
price
carbono
price
25,41
17,50
23,26
34,83
7,91
2,15
-9,42
44,47
17,50
23,26
34,83
26,97
21,21
9,64
63,53
17,50
23,26
34,83
46,02
40,27
28,70
Fonte: Elaboração própria
Para o óleo marcador (WTI), a incidência das taxas de carbono, desde 2008 até 2025

afetam a economicidade, sem, entretanto, inviabilizar sua produção. Nota-se, por exemplo,
que em 2025, em um cenário de preço de 70,00 US$/b, o preço percebido pelo produtor
para este óleo será de 48,28 US$/b, o que representa uma redução de aproximadamente
44% deste net price. Mesmo a 40,00 US$/b, para o mesmo ano, 2025, o preço de realização
seria 18,28 US$.
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Analisando-se a produção de um petróleo similar ao betume, com o óleo marcador a
70,00 US$/b, seu net price em 2025 seria negativo em 8,62 US$/b, o que inviabilizaria a
produção como um todo. A 40,00 US$/b, o net price seria negativo desde 2008 até 20025 e
mesmo no cenário de preço mais elevado, 100US$/b, observa-se em 2025 a manutenção da
inviabilidade econômica deste tipo de óleo (com custos de extração na ordem de 30,00 a
50,00 US$/b) uma vez que o preço percebido pelo produtor será de apenas 2,61 $/b, o que
fica muito aquém de seus custos de produção. 45
Entretanto, conforme já citado, em geral o betume não é comercializado na forma
que é extraído, e sim em BLENDS. O custo de produção do SynBit é estimado em 39US$/b
(NEB, 2006) e por possuir melhores propriedades que o betume, é mais valorizado46,
todavia, a taxação de carbono estimada nesta dissertação seria suficiente para inviabilizar
até a comercialização do SynBit, como mostra a Tabela 19. Apenas no cenário em que o
WTI custaria 100,00US$/b, a produção do SynBit seria viável no início da taxação, em
2008, mas em 2015 já resultaria em lucro zero, pois o preço percebido pelo produtor se
equipararia ao custo de produção.47
É importante ressaltar que a comparação do preço percebido pelo produtor é feita
com o custo atual de produção, que é assumido constante ao longo dos anos, sem nenhum
tipo de avanço tecnológico que barateie a produção. É também desconsiderado que jazidas
mais difíceis de serem acessadas e poços em depleção viessem a aumentar esse custo de
produção médio.
Outra ressalva importante diz respeito aos efeitos de segunda ordem. A
inviabilização da produção de betume canadense retiraria do mercado cerca 1,5% da
produção mundial. Quais seriam as conseqüências desse desequilíbrio do balanço oferta e
demanda? Tal estudo foge ao escopo desta dissertação, mas a retirada desse montante de
petróleo do mercado pode elevar o preço do barril e talvez viabilizar tecnologias como o
CCS por exemplo.

45

Caso o preço do petróleo bruto retornasse a faixa de 130,00 US$/b, mesmo assim o betume não seria
rentável, pois em 2025 o preço de realização seria em torno de 13,85 US$/b.
46
O preço de mercado do betume é cerca de 37% do preço do WTI, enquanto o SynBit é vendido a 63% do
preço do WTI.
47
A simulação feita para o WTI a 130,00US$/b mostra que mesmo com a taxação estimada o SynBit seria
viável de ser comercializado, pois seu preço de realização seria 82,59US$/b e o preço percebido pelo produtor
seria 65,08; 59,33 e 47,76 nos anos 2008, 2015 e 2025 respectivamente.
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2.1.3 - Algumas Opções de Mitigação das Emissões de GEE

2.1.3.1 - CCS

Uma possível alternativa, tanto em função de uma taxação do carbono quanto às
metas de redução de emissão impostas pelo governo e apresentadas na seção 2.1.1, é a
captura e armanezamento de carbono.
Entretanto os custos são ainda incertos e se essa tecnologia for a única opção para
que o setor cumpra com as metas de redução, estas devem encarecer as instalações, bem
como a linha de produção. Cabe, então, a questão: as metas impostas pelo governo podem
inviabilizar investimentos em areias betuminosas no Canadá?
Os custos de CCS variam conforme a fonte a partir da qual é feita sua captura, que
pode ser a partir de termelétricas, unidades de processamento de amônia e hidrogênio ou a
partir de outras fontes industriais. De uma forma geral, segundo o IPCC (2005), estes
custos podem variar de US$ 66,60/ tCO2 a US$ 191,30/tCO2 (IPCC, 2005). Enquanto o
Ministério do Meio Ambiente estima cerca de 25CAN$/tCO2 em 2010, 50CAN$/tCO2 em
2016 e 65CAN$/tCO2 em 2020 (THE GLOBE MAIL, 2008c). E de acordo com RIAHI ET
al (2004), entre 40 e 60 US$/tCO2.

2.1.3.2 - Uso de Energia Nuclear para Obtenção de H2
O grande consumo de gás natural, tanto para calor de processo, quanto para
obtenção de H2 necessário para a fabricação do syncrude é uma das fontes de emissão de
CO2 do E&P das areias betuminosas.
De acordo com NEB (2006) a intensidade de gás consumido por barril em 2002 foi
de aproximadamente 1,3 mil pés³/b para a extração in situ e 0,6 mil pés³/b no cru extraído
por mineração (respectivamente 36,81m³/b e 16,99m³/b). E estima para 2015 uma média,
incluindo in situ e mineração, de 0,7 mil pés³/dia (19,82m³/dia), o que resultaria em uma
demanda total por gás natural de 2,1 bilhões pés³/dia (59,47 milhões de m³/dia) (rever
também Tabela 8).
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Essa redução de intensidade prevista pelo governo se baseia em modernas
tecnologias ainda em fase de teste. Uma que consiste na gaseificação do betume para
processo e combustão e outra capaz de obter uma queima completa do próprio betume ou
de resíduo do refino. Entretanto a motivação destas técnicas é apenas a escassez do gás
natural e conseqüentemente, a redução de custos, apenas substituindo o gás natural por
outro combustível também fóssil. Ou seja, não há necessariamente uma redução
significativa das emissões de GEE.
Uma opção, ainda não comercial, seria a aplicação da energia nuclear para geração
de hidrogênio. Tal tecnologia, se viável de ser implementada, além de reduzir o consumo e
os gastos com gás natural, também reduziria a intensidade de emissão por barril produzido
de syncrude.
A economicidade da produção de H2 depende da eficiência do método utilizado.
Entende-se por eficiência a energia do H2 produzido dividida pela energia gasta para
produzi-lo, cerca de 50 a 60%.48 Entretanto, para que tais eficiências sejam atingidas a
baixo custo, faz-se necessário o uso de altas temperaturas (entre 800 a 1000°C)
(MIYAMOTO et al. 1998).
Ainda não existem estimativas de custo, mas segundo FORSBERG e PEDDICORD
(2001) o hidrogênio proveniente de instalações nucleares pode tornar-se economicamente
competitivo com o gás natural ao mesmo tempo ou até mesmo antes da eletricidade gerada
por reatores nucleares ser compatível em custo com a proveniente de gás natural.
BOUCHONNEAU (2008) diverge dessa análise e alega que reatores nucleares de grande
porte podem ser uma opção interessante para prover energia à mineração das areias
betuminosas, entretanto considera que reatores de pequeno porte para energia ou para
fornecimento de H2 ainda precisam de mudanças regulatórias, econômicas e avanços
tecnológicos para que se tornem competitivos.

48

Para maiores detalhes sobre diferentes processos e suas eficiências, ver Brown et al. (2000)
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2.2 – Limites Locais

2.2.1 – Demanda por Água

Além da questão das mudanças climáticas globais tratada na seção 2.1, conforme já
citado, os processos de exploração e produção do betume demandam grandes quantidades
de água e gás natural.
O gás natural é um outro recurso energético e sua disponibilidade foge ao escopo
desta dissertação. Evidentemente, seu consumo emite GEE, mas estes foram contabilizados
na seção 2.1. Entretanto, o uso da água consiste em mais uma possível limitação ambiental,
tanto relativo à quantidade consumida quanto ao tratamento e descarte dessa água, em geral
com contaminantes.
Vale observar que o estado de Alberta possui algumas regiões áridas, como
mostrado na Figura 19.
Tanto a mineração quanto a exploração in situ consomem grandes volumes de água.
Na mineração, para cada barril de syncrude produzido, são retirados de 2 a 4,5 barris de
água do Rio Athabasca (NEB 2006).
À época do relatório, os projetos já licenciados de mineração retiravam por ano
cerca de 370 milhões de metros cúbicos (ou 2,3 bilhões de barris) de água do Rio
Athabasca. Com o acréscimo dos projetos já planejados e autorizados, o volume de água
retirada do rio aumentaria para 529 milhões de metros cúbicos (ou 3,3 bilhões de barris)
(NEB 2006).
Cerca de 82% das reservas remanescentes de areia betuminosa só pode ser
produzidas através de tecnologias in situ. A demanda anual por água das operações in situ
deve mais que dobrar de 2004 a 2015, de 5 milhões a 13 milhões de metros cúbicos (ou de
31,5 para 82 milhões de barris). As operações SAGD49 reutilizam de 90 a 95% da água
desviada do rio, entretanto, para cada metro cúbico (ou 6,3 barris) de betume produzido,
cerca de 0,2 metros cúbicos (1,3 barris) de água adicional é necessária (NEB 2006).

49

Steam Assisted Gravity Drainage, técnica de produçãod e betume com injeção de vapor.
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Figura 19 – Disponibilidade de recursos hídricos na Província de Alberta
Fonte: ALBERTA (2006b)

72

Em 2006, a ALBERTA ENVIRONMENT, o que corresponderia à Secretaria de
Meio Ambiente do Estado de Alberta, lançou uma revisão das normas de 1990 de
licenciamento para o uso de água doce para injeção em poços de petróleo (comumente
utilizada em recuperação avançada de poços). As novas licenças têm validade de 2 anos e
as renovações passam a ser de 5 em 5 anos (anteriormente eram de 10 em 10) (ALBERTA,
2006b).
O documento tinha o objetivo de regulamentar a implementação da primeira de três
etapas do sistema de gestão do uso da água no estado. Os objetivos de cada etapa são
apresentados na Tabela 20 (ALBERTA, 2006b).

Tabela 20 – Agenda de redução do uso de água para injeção em recuperação avançada
Curto prazo
1-3 anos (2004-07)
Passo 1: Medidas
Iniciar reduções das locações e do uso
da água.

Médio prazo
4-7 anos (2008-11)
Passo 2: Medidas
Implementar eficiêntização/Melhorias
na produtividade.

Longo prazo
8-11 anos (2012-15)
Passo 3: Medidas
Alcançar as metas de conservação de
minimização/eliminação.

Criar um novo processo de
regulamentação (Water Conservation
and Allocation Policy and Guidelines)
para uso de água doce para injeção
subterrânea.

Avaliar e determinar se mudanças na
regulamentação ou posteriores
mudanças políticas são necessárias.

Avaliar os relatórios de revisão e
determinar se mudanças na
regulamentação ou posteriores
mudanças políticas são necessárias.

Sincronizar aprovação de medidas com
a Secretaria de Meio Ambiente de
Alberta.

Identificar e implementar, até 2011,
reduções na utilização de água doce em
uso além de recuperação avançada
convencional.

Categorizar as licenças e aplicações de
abastecimento de água, utilizando-se de
3 níveis de risco: Nível 1 = baixo risco;
Nível 2 = médio
risco; Nível 3 = alto risco.

Implementar metas específicas (em
níveis) para redução ou eliminação de
injeção de água doce no subsolo.

Melhora geral de produtividade e
eficiências nos níveis 1 e 2.
Posterior redução ou eliminação de
injeções subterrâneas de água doce no
nível 3.

Rever as licenças do “Water Act” para
identificar oportunidades de redução das
alocações de uso da água e implementalas.

Revisão das licenças em curso e
utilização de novas diretrizes.

Revisão das licenças em curso e
utilização de novas diretrizes.

Garantir o gerenciamento dos planos em
do desenvolvimento quanto a utilização
de água
doce em injeções subterrâneas.

O gerenciamento do controle das águas
deve ser iniciado em todos os
reservatórios e será utilizado para o uso
de água doce em injeções subterrâneas.
Garantir que as futuras alocações não
criarão déficit de água ou conflitos de
uso da água nessas áreas.

Os planos de gerenciamento das águas
são desenvolvidos para toda a província,
cada um contendo recomendações
específicas.
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Garantir o uso de injeção subterrânea
para a província “Water Conservation
Plan” (Meta proposta pelo “Water for
Life”: 30% de produtividade e
eficiência, sujeita a avaliação por
setores, Governo de Alberta e “Alberta
Water Council”) usando 2005 como ano
base.

Implementar o plano de conservação
“Water for Life”:
•
Setores para iniciar os planos
•
Cabe ao Conselho de água de
Alberta revisar os planos.

Atingir consenso sobre metas de
evolução em produtividade e eficiência
(por volta de 2015): toda a província,
em todos os setores.

Avaliar instrumentos econômicos para
reduzir o uso de água doce em injeções
subterrâneas. Discutir as situações em
que os recursos energéticos possam se
tornar escassos.

Implementar instrumentos/incentivos
econômicos quando necessário for.
Discutir as situações em que os recursos
energéticos possam se tornar escassos.

Medir a efetividade das ferramentas
econômicas e melhorá-las quando
necessário.
Resolver as situações em que os
recursos energéticos possam se tornar
escassos.

Aprimorar o inventário do lençol
freático de Alberta. Desenvolver e
implementar o sistema público de
declaração sobre o uso da água.

Continuar o aprimoramento do
inventário do lençol freático de Alberta.
O sistema público de declaração sobre o
uso da água já está em funcionamento.

Adequadas informações dos lençóis
freáticos estão disponíveis para uso das
atividades de gerenciamento das águas.

Aumentar a pesquisa e desenvolvimento
de fontes alternativas de água ou dos
métodos de recuperação.

Prosseguir com as pesquisas e o
desenvolvimento industrial.

Implementar tecnologias alternativas.

Cabe a Secretaria de Meio Ambiente de
Alberta revisar o progresso feito em
2007 e avaliar se ocorreu redução
significativa das injeções subterrâneas
de água doce ou não. Identificar
qualquer ação necessária.

Rever, em 2011, as metas e os
resultados de redução e conservação,
além de identificar qualquer ação
necessária.

Rever, em 2015, metas e resultados de
redução e conservação, além de
identificar qualquer ação necessária.

Fonte: ALBERTA (2006b)
A pedido do governo de Alberta, a CEMA50 desenvolveu um estudo para
estabelecer o Instream Flow Needs, que consiste no fluxo mínimo para manutenção da
sustentabilidade do Rio Athabasca. Apesar de o estudo não ter sido concluído dentro do
prazo acordado, as recomendações dadas pela CEMA serviram de base para o governo de
Alberta desenvolver o projeto de licenciamento do consumo de água pelas indústrias da
região (com revisão das licenças e das regras de licenciamento previstas para 2010)
(ALBERTA, 2007).
De acordo com STAKEHOLDERS, o Rio Athabasca não tem fluxo suficiente para
atender a demanda dos projetos com autorização concedida até 2006 sem comprometer a

50

Cumulative Environment Management Association
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sustentabilidade ecológica do rio, principalmente no inverno, período no qual o fluxo
natural é baixo em função da baixa precipitação inerente à estação (NEB, 2006).

2.2.2 – Rejeitos

Apenas uma pequena parcela da água utilizada pelas indústrias de E&P das areias
betuminosas é reciclada, a maior parte é despejada em tailing ponds (NEB, 2006).
Tailing ponds são bacias artificiais de despejo de água proveniente de processos de
mineração. O acúmulo de água ajuda a evitar que partículas muito pequenas sejam
carregadas pelo vento. Entretanto o lixo presente nesses “lagos” são em geral tóxicos e/ou
corrosivos.
Em abril de 2008, aproximadamente 500 patos morreram intoxicados após
pousarem em um bacia artifical da Syncrude (empresa) em mina ao norte do Forte
McMurray. A empresa, em seu pedido público de desculpas, declarou que uma tempestade
de inverno danificou os equipamentos que emitem sons que afastam as aves migratórias e
que seu reparo ainda não havia ficado pronto (NATIONAL POST, 2008).
Além disso, durante a mineração, muitas das vezes, faz-se necessário drenar água de
um eventual aqüífero abaixo das minas, para prevenir inundações da mesma. Essa
drenagem pode acarretar em diminuição do nível do lençol freático e pode até mesmo afetar
áreas adjacentes, como pântanos e outros corpos d’água superficiais, como córregos e rios
(NEB, 2006).
O consumo de água doce nos sistemas SAGD é minimizado através do uso de água
salgada, porém o tratamento da água salgada para utilização dos geradores de vapor produz
grandes volumes de dejetos sólidos. A disposição desses resíduos em aterros pode tornar-se
um outro problema a longo prazo, pois esse lixo possui altas concentrações de ácidos,
resíduos de hidrocarbonetos, metais e outros contaminantes, que podem impactar o solo e
lençóis freáticos próximos aos aterros (NEB, 2006).
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2.3 – Comentários Finais

O capítulo 2 analisou as reservas de betume canadense segundo uma ótica
ambiental, questionando se os impactos causados ao meio ambiente poderiam restringir ou
até inviabilizar o aproveitamento dos recursos petrolíferos do país.
Conforme apresentado na seção 2.1, as emissões de GEE são combatidas pelo
governo canadense através, principalmente, de metas de redução compulsórias ao setor.
Para que as metas sejam atingidas, o setor de E&P das areias betuminosas pode ter de
utilizar tecnologias ainda não tão bem desenvolvidas (a principal delas é a captura e
armazenamento de carbono – CCS), cujos custos são imprecisos. Portanto, a
implementação de CCS nas instalações pode encarecer a produção e, dependendo do preço
internacional do barril de petróleo, inviabilizar parte da produção do país.
Além das metas impostas pelo governo, caso o carbono venha a ser taxado
mundialmente, todo E&P mundial seria afetado. Entretanto, a baixa qualidade do betume
(alto teor de carbono) demanda grande consumo de gás natural, o que acarretaria em uma
taxação maior do betume se comparado a óleos mais leves.
A seção 2.1.2 apresenta uma estimativa de preços do mercado de carbono e atesta
que sua incidência sobre o betume (para cenários de 40; 70 e 100 US$/b de WTI) reduziria
o net price do produtor a valores abaixo dos custos de produção atuais.
Como mostrado na seção 2.2, a demanda por água doce, principalmente do Rio
Athabasca está próximo de atingir o limite durante os períodos mais secos do ano, e grande
parte dessa demanda é do setor de E&P do betume, fora as expansões previstas para o setor.
Portanto, parece seguro afirmar que os limites ambientais, tanto devido à poluição
quanto a disponibilidade de recursos, podem vir a impor limites à produção de petróleo do
Canadá.
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Capítulo 3 – Alasca – Arctic National Wildlife Refuge (ANWR)
Conforme citado no capítulo 1, o petróleo do Ártico, apesar de não ser classificado
como um óleo extra-pesado, é considerado um óleo não convencional em função da
dificuldade de acesso à região. Hoje, parte do Ártico é protegida por lei de ser explorada
devido ao ecossistema frágil e singular.
Os possíveis danos que seriam causados ao ecossistema local são difíceis de
mensurar e a irreversibilidade desses danos é a base da justificativa para proteção
preventiva da região.
O caso do Ártico pode servir de parâmetro para outras regiões ambientalmente
sensíveis:
•

Leste da Sibéria (DIENES, 2004)51;

•

Amazônia brasileira, em cujo território não se conhecem com precisão os recursos
petrolíferos. Neste caso, a produção não atingiria uma larga escala sem danos
irreparáveis à Floresta (ANP, 2005);

•

Bacia do São Francisco, que abriga reservas de gás natural. (ANP, 2008)
A região da ANWR abriga um dos ecossistemas mais ricos e diversos do Ártico,

com 36 espécies de peixe, 36 mamíferos terrestres, 9 mamíferos aquáticos e mais de 160
aves, entre residentes e migratórias (U.S. FISH & WILDLIFE SERVICE, 2008).
Dentre os mamíferos, alguns dos mais citados e foco de grande preocupação são os
ursos (marrom, preto e principalmente o polar) e o “caribou”.
Vale observar a importância biológica da região não só para o equilíbrio do
ecossistema do Ártico, mas para vários biomas da América do Norte. Em parte devido às
inúmeras aves migratórias que usam o Ártico como área de reprodução e criação dos
filhotes na abundância de alimentos (plantas e insetos) existente no verão e que migram no
inverno para climas mais amenos no restante do continente. As 4 principais rotas

51

As áreas promissoras de petróleo da Sibéria estão a cerca de 500, 700 milhas de distância de centros de
produção de petróleo mais próximos e entre 700 e 1.000 milhas de centros de produção industrial (aço e
maquinário). Situam-se também distante de linhas férreas e de rios (navegáveis apenas durante o curto verão)
e durante o inverno rigoroso, existem regiões onde só se chega com helicópteros ou em primitivas “estradas
de inverno”. As temperaturas médias ficam entre -20º e -35ºC, a densidade demográfica chega a menos de 1
pessoa por km² e a distancia entre agrupamentos habitacionais comumente excede 100km (DIENES, 2004).
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migratórias da América do Norte são apresentadas na Figura 20, que também mostra
exemplos de 4 espécies de aves e seus respectivos pontos de origem/destino em cada uma
dessas rotas.

Figura 20 – Rotas migratórias de aves da ANWR na América do Norte
Fonte: U.S. FISH & WILDLIFE SERVICE (2008)
3.1 – O Refúgio Protegido por Lei, ANWR

Em 1960, ano seguinte ao qual o Alasca se tornou o 49º estado norte-americano, foi
criado o Arctic National Wildlife Range, uma área de 8,9 milhões de acres (36 mil km²),
com a finalidade de preservar o ecossistema de fauna e flora únicas e seu valor recreacional
(KOTCHEN e BURGER, 2007; U.S. FISH & WILDLIFE SERVICE, 2008).
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Em 1980 o congresso aprovou o ANILCA52, ato que renomeou a região para Arctic
National Wildlife Refuge (vide mapa, Figura 21), aumentou sua extensão para 19 milhões
de acres (quase 77 mil km²) (http://arcticcircle.uconn.edu/ANWR) e adicionou 4 novos
propósitos (U.S. FISH & WILDLIFE SERVICE, 2008):
1. conservar a população de peixes e da vida selvagem e seus habitats;
2. cumprir com as obrigações norte-americanas estabelecidas em tratado internacional
relativa a vida selvagem migratória;
3. proporcionar a subsistência contínua para os residentes locais; e
4. assegurar a qualidade e quantidade necessária de água na região do refúgio.

O Ato, na Seção 1002, ainda determina que estudos sejam realizados para fornecer
informações ao Congresso. Esses estudos mandatários consistem em um inventário da vida
selvagem; análise do potencial impacto de E&P; e a delimitação da extensão e da
quantidade de petróleo existente na região. A Seção 1003 declara: "production of oil and
gas from the Arctic National Wildlife Refuge is prohibited and no leasing or other
development leading to production of oil and gas from the [Refuge] shall be undertaken
until authorized by an act of Congress" (U.S. FISH & WILDLIFE SERVICE, 2008).
Vale observar que as restrições impostas à região não se aplicam à área offshore da
plataforma continental do Alaska, até 3 milhas (4,8km) da costa (KOTCHEN e BURGER,
2007).
Apesar da proteção à região e das restrições ao uso dos recursos naturais, o
reconhecimento da região como possível detentora de reservas de petróleo motivou a
criação de legislação específica, como as seções 1002 e 1003 supracitadas. Aliado aos
aumentos de preço do petróleo de 2003 a 2008, nos últimos anos a discussão quanto à
exploração da região voltou à tona, na imprensa, na política, no meio empresarial e
acadêmico.

52

Sigla para Alaska National Interest Lands Conservation Act.
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Figura 21 – Norte do Alasca
Fonte: DOE/EIA, 2008b

DOE/EIA (2008a) mostra a importância dessa reserva ao comentar que a maior
parte do petróleo convencional onshore dos EUA já foi produzido e que por conseguinte as
novas descobertas tendem a ser menores, mais remotas (como as do Alasca) ou com
maiores custos de produção. Além disso ressalta que o pequeno aumento nos últimos anos
da produção proveniente dos lower 48 States ocorreu devido aos altos preços do petróleo,
que incentivaram a extração por técnicas de recuperação avançada.
A discussão quanto à exploração de petróleo em áreas ambientalmente sensíveis
(Alaska e reservas offshore na Califórnia e no Golfo do México) ressurgiu no mandato de
Bush, a partir de 2001, com o argumento de que tal produção poderia diminuir a
dependência norte-americana do petróleo da OPEP (YANG, 2008).
Ainda durante as eleições presidenciais dos EUA, em 28 de agosto de 2008, o site
ARCTIC FOCUS (2008) publicou reportagem sobre a posição das duas plataformas de
governo, Democratas e Republicanos, quanto à exploração da região. Os Democratas
refutam veementemente a exploração do petróleo da ANWR, porém aparentam estar
abertos à discussão quanto à exploração offshore no Golfo do México e no Oceano
Atlântico. Enquanto os Republicanos mostram-se dispostos a fazer todos os esforços
possíveis para frear o aumento dos combustíveis nas bombas, motivo de insatisfação da
população, inclusive tentar revogar a proteção da região do ANWR.
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Com a derrota dos Republicanos nas eleições de 2008 a presidência, resta ao partido
apenas pressionar o governo através do Congresso e do Senado, entretanto esta tarefa deve
ser bem árdua, pois a postura dos Democratas parece ser bem firme, como indica outra
reportagem em meio eletrônico, cuja data é posterior ao resultado da eleição: De acordo
com Douglas Brinkley, historiador e professor da Universidade de Rice em Houston, o
presidente Obama pode banir permanentemente a possibilidade de exploração do ANWR
(BUSINESS & MEDIA INSTITUTE, 2008).
Para tal, bastaria o presidente se utilizar de um poder, concedido pelo Ato de
Antiguidades de 1906, e reclassificar a região do ANWR de Refúgio para Monumento
Nacional. Essa classificação proíbe qualquer tipo de exploração e pode ser feita pelo
presidente, sem a necessidade de aprovação do Congresso (BUSINESS & MEDIA
INSTITUTE, 2008).
Uma atitude dessas seria tão extremista quanto a exploração desenfreada do local
sem as devidas preocupações com o meio ambiente. Certamente agradaria parte da
população e do Congresso. Contudo, criaria desavenças com outra parte. À guisa de
exemplificação, o site www.prudhoebay.com faz atualmente uma enquete online, onde
pergunta aos leitores, “Você é a favor da exploração do petróleo da ANWR?”. As opções
de resposta e o resultado parcial em janeiro de 2009 encontram-se na Tabela 21
(www.prudhoebay.com, 2009).

Tabela 21 – Enquête: Você é a favor da exploração da ANWR?
Opções de resposta
Votos
Percentuais
Certamente!
628
75%
Não sei... Preciso de mais
61
7%
informações
Nunca!
146
17%
total
835
99%53
Fonte: www.prudhoebay.com (2009)

SNYDER (2008) exemplifica que em 1995, a 16US$/b, um projeto foi aprovado
pelo Congresso e foi vetado pelo Senado por apenas 2 votos. Novamente, em 2006, com o

53

Erro devido a truncamento.
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barril a um preço de 66US$, propostas de exploração do ANWR foram vetadas no Senado.
E portanto, considera cada vez mais difícil a oposição à exploração do Ártico.
De acordo com CONRAD e KOTANI (2005), o preço do barril que viabiliza a
produção de petróleo na região situa-se entre 20 US$ e 30 US$, dependendo da
metodologia aplicada.
Em resposta a CONRAD e KOTANI (2005), FACKLER (2007) considera que,
apesar de úteis, os resultados obtidos por eles devem ser avaliados com cautela e,
principalmente, que estudos com modelagens mais precisas e complexas sejam realizados.
Por fim pondera que enquanto isso, o melhor a fazer é ser mais conservador e evitar
qualquer ação de conseqüências irreversíveis.

3.2 – Estimativas de Reservas

As reservas existentes na região da Planície Costeira da ANWR são estimadas pelo
USGS segundo 3 níveis de certeza, 95%, 50% e 5% e são apresentados na Tabela 9.
O USGS (1998) estima que na região da planície costeira do Alasca, também
conhecida como Área 1002, existam entre 5,7 e 16 bilhões de barris tecnicamente
recuperáveis de petróleo, com estimativa média de 10,4 bi. Esses valores serviram de base
para os cenários de descoberta e produção estimados por DOE/EIA, 2008b para a atividade
na região.

Tabela 22 – Reservas de petróleo da ANWR em bilhões de barris
Nível de certeza
Reserva recuperável
95%
5,7
Médio
10,4
5%
16
Fonte: DOE/EIA, 2008b

Maiores que as incertezas quanto à quantidade de petróleo e suas características
físico-químicas, são as incertezas relativas às cifras: receitas, custos e participação
governamental.
KOTCHEN e BURGER (2007) consideraram apenas as reservas em terras federais,
cerca de 7,06 bilhões de barris e um preço de 53US$ o barril. A esse preço, as reservas
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valeriam 374 bi US$ e o custo total até o mercado estimado em 123 bi US$. Do lucro, 251
bi US$, cerca de 90 bi US$ seriam da indústria, 37 bi US$ do estado do Alasca e 124 bi
US$ destinados ao governo federal, entre taxas e royalties (valores em dólares de 2005).
Quanto aos custos, CONRAD e KOTANI (2005) apud SNYDER (2008)
apresentam valores significativamente diferentes de KOTCHEN e BURGER (2007), para
reservas recuperáveis de 10 bilhões de barris, suas estimativas de custos de E&P (até a
colocação do barril no mercado) são de 200 a 300 bilhões US$.
De acordo com EIA (2008), os custos de desenvolvimento de poços na região
dificilmente cairão para o patamar do ano 2000. À guisa de exemplificação, o custo de
perfuração médio de um poço onshore entre 10.000 e 12.500 pés (de 3.000m a 3.800m) de
profundidade aumentou de 364US$/m em 2000 para 965US$/m em 2005 (um aumento de
165%); enquanto para um poço de mesma profundidade no Alasca, o custo aumentou de
928US$/m em 2000 para 6.168US$/m em 2005 (564%).
Em relação à receita governamental, LAZZARI (2008) estima valores bem menores
aos de KOTCHEN e BURGER (2007)54. Mesmo ao considerar uma reserva maior, 10,3
bilhões de barris (valor de probabilidade 0,5), e 60US$/b, suas estimativas de impostos e
royalties atingem 91,7 bilhões de US$ (vide Tabela 23). Vale observar que esses valores
correspondem à produção de 30 anos e não foram trazidos para valor presente, caso em que
seriam menores.

Tabela 23 – Possível arrecadação governamental em caso de exploração da ANWR para
diferentes preços do petróleo e tamanho de reservas
Preço do barril
Cenários de reservas (níveis de certeza)
95%
50%
5%
100 US$
84,6 bi US$
152,9 bi US$
237,5 bi US$
60 US$
48,3 bi US$
91,7 bi US$
142,5 bi US$
Fonte: LAZZARI, 2008

54

Vale observar que a metodologia de cálculo utilizada por LAZZARI (2008) para estimar a participação
governamental difere da usada por KOTCHEN e BURGER (2007). O primeiro, além de ser um documento
oficial do congresso americano, apesar de não explicitar a metodologia detalhada, parte das taxas de royalties
e impostos para obter as estimativas da receita do governo (baseado na hipótese de preço já apresentada).
Enquanto que a segunda fonte, estima o valor total das reservas (a partir de hipótese de preço também já
citada), subtrai os custos de extração (cuja metodologia de obtenção dos mesmos não é explicada) e divide a
diferença entre: lucro das empresas, receitas do estado, e receitas do governo federal (também sem
apresentação da metodologia de repartição desse dinheiro).
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Baseado nesse mesmo valor mais conservador, SNYDER (2008) alega que o
dinheiro arrecadado pelo governo com a extração de petróleo no Ártico, cerca de 90bi US$
(LAZZARI, 2006 apud SNYDER, 2008), seria suficiente para comprar a terra necessária
para manter os 25 “hot-spots” 55 mais as florestas tropicais, que correspondem a 1,4% da
superfície terrestre, mas abrangeriam talvez 70% da biodiversidade (WILSON, 2002 apud
SNYDER, 2008).
Por considerar cada vez mais difícil a oposição à exploração do Ártico, SNYDER
(2008) sugere que as organizações de defesa ao meio ambiente concordem com essa
exploração, inclusive de modo a exigir que os lucros sejam bem gastos.
Entretanto tal proposta contraria o conceito de royalties, que consiste do
ressarcimento ao dono do recurso não renovável, em geral o governo, como compensação
pelo esgotamento de suas reservas e não pelos impactos ambientais decorrentes de sua
exploração (PACHECO, 2007). Assim mesmo, há muita discussão na literatura quanto à
aplicação dos royalties para outros fins, muitas vezes de compensação ambiental (SZKLO
et al, 2006).

3.3 – Potencial de Produção de Petróleo do ANWR

O documento da agência EIA (2008), em resposta à solicitação do senador Ted
Stevens em dezembro de 2007, apresenta um estudo do potencial de produção da região,
caso a exploração fosse autorizada.
Esse estudo utiliza como base principal de informações o conhecimento obtido com
a exploração do campo da Bacia Prudhoe (na região do North Slope do Alasca, rever
Figura 21), explorada desde a década de 70, e considera que as características geológicas e
do petróleo da ANWR sejam similares as da bacia (EIA, 2008).
O campo de petróleo da Bacia Prudhoe, o maior campo já descoberto nos EUA,
possui cerca de 25 bilhões de barris, dos quais 13,5 bilhões seriam recuperáveis ao longo de
toda a vida útil do campo. A produção recente do Alasca é apresentada na Tabela 24 (EIA,
2008).

55

Áreas do globo com as maiores biodiversidades do planeta mais as florestas tropicais.
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Tabela 24 – Produção de petróleo do Alasca nos últimos anos (em mil barris/dia)
2003
2004
2005
2006
2007
North Slope
947
886
845
724
707
South Alaska
28
22
19
17
15
Total
974
908
864
741
722
Fonte: EIA/DOE, 2008

Além disso, através da Figura 22 pode-se observar a importância da produção
proveniente do Alasca dentro da produção total norte-americana. Sem esse petróleo, o
declínio da produção doméstica teria sido bem mais acentuado (BP, 2008).

Figura 22 – Histórico de produção do Alasca, dos 48 estados americanos e do total (em
milhões b/d)
Fonte: BP, 2008
Caso a proteção à área fosse revogada e uma legislação a respeito promulgada ainda
em 2008, a produção de petróleo na área da atual ANWR teria início em 2018. Esse
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intervalo de 10 anos é resultado das seguintes estimativas de tempo para cada uma das
seguintes etapas até o campo entrar em operação (DOE/EIA, 2008b):
•

2 a 3 anos para obtenção do leasing, aprovação do Environmental Impact Statement
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•

, coleta e análise das sísmicas;

2 a 3 anos para perfurar o poço pioneiro. Além da demora usual em função da
simultânea coleta de dados geofísicos, a exploração no norte do Alasca, devido às
intempéries, demora dois invernos inteiros para alcançar a profundidade necessária;

•

1 a 2 anos para desenvolver um plano de E&P e obter sua aprovação. Tempo este
que pode ser maior em função da profundidade, características do óleo, etc. até que
se tenha certeza da viabilidade econômica do poço.

•

3 a 4 anos para fabricação e construção de equipamentos, como plantas de
separação e tratamento de óleo, e seu transporte até o Alasca através de cargueiros;
perfuração e completação dos poços.

A partir desses pressupostos, DOE/EIA (2008b) projeta 3 cenários de produção da
região: baixa; média; e alta produção. Respectivamente vinculados às estimativas de
reserva da USGS, 95%; 50% e 5%. Vale observar que nenhum outro aspecto influencia os
valores apresentados nesses 3 cenários produtivos, como avanços tecnológicos, nem
gargalos de distribuição de petróleo e derivados.
Assim sendo, a produção para o cenário médio atingiria seu pico em 2027 com
produção de 780 mil b/d, cairia para 710 mil b/d em 2030 e resultaria em 2,6 bi barris
produzidos de 2018 a 2030 (vide Tabela 25 e Figura 23 para demais cenários). A produção
da região do ANWR corresponderia em 2030 de 0,4% a 1,2% do consumo mundial
(estimado em 117,6 milhões b/d) (DOE/EIA 2008b).
O tamanho dos campos a entrarem em operação, bem como o ano em que isso
ocorreria é apresentado na Tabela 26 para os 3 cenários (DOE/EIA 2008b).

56

Uma avaliação de impacto ambiental. Vale ressaltar que na estimativa de 10 anos foi assumido que não
haveria disputas legais até a aprovação da avaliação de impacto ambiental.
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Tabela 25 – Pico de produção do Alasca em cada um dos 3 cenários da EIA
Produção no ano
Ano de pico
Produção acumulada
de pico [mil b/d]
de 2018 a 2030 [bi barris]
95%
510
2028
1,9
Médio
780
2027
2,6
5%
1450
2028
4,3
Fonte: DOE/EIA, 2008b

Figura 23 – Cenários de produção do Alasca: cenário referência e os 3 casos de produção
da ANWR (em milhões b/d)
Fonte: DOE/EIA, 2008b
Tabela 26 – Tamanho dos campos e o ano em que entrariam em produção
[milhões de barris]
Ano em que o
95%
50%
5%
campo entra em
produção
2018
700
1370
2000
2020
700
700
1340
2022
340
700
1340
2024
340
360
700
2026
340
360
700
2028
340
360
700
2030
180
360
700
Total
2940
4210
7480
Fonte: DOE/EIA, 2008b
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No cenário médio, o maior campo que entraria em operação na ANWR seria de
aproximadamente 1,4 bilhão de barris, bem menor que os 13,5 bilhões da Bacia Prudhoe,
entretanto, ainda assim, seria maior que qualquer outro campo doméstico onshore a entrar
em operação em décadas (DOE/EIA 2008b).
A título de comparação, o documento (DOE/EIA 2008b) usa como base o cenário
referência estimado pelo DOE/EIA 2008a (vide Figura 24). Alguns valores desses cenários
são apresentados nas Tabelas 27, 28 e 29.

Figura 24 – Cenário Referência da produção dos EUA até 2030
Fonte: DOE/EIA, 2008a
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Tabela 27 – Impactos da abertura da região ANWR para a E&P de petróleo sobre o
mercado internacional no ano 2020 para 3 cenários produtivos diferentes
2006
Oferta

Cenário
referência

Nível de
certeza – 50%

2020
Nível de
certeza – 95%

Nível de
certeza – 5%

Preço do cru leve e com
baixo teor de enxofre

$66,02

$59,70

$59,46

$59,47

$59,39

Produção de cru – EUA
Lower 48
Alasca
Importação de cru
Oferta total de crus

5,1
4,4
0,7
10,1
15,2

6,2
5,5
0,7
9,8
16,0

6,5
5,5
0,9
9,5
16,0

6,5
5,5
1,0
9,5
16,0

6,5
5,5
1,0
9,4
16,0

Gás natural, outros e
importações

5,4

6,1

6,1

6,1

6,1

Oferta total de energia
primária

20,7

22,0

22,1

22,1

22,1

Percentual da
importação sobre o total
de energia

60%

52%

50%

50%

50%

Gastos com importação
(bilhões US$)

$265

$207

$200

$201

$199

* Produção em milhões b/d. Valores em dólares de 2006.
Fonte: DOE/EIA (2008b)
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Tabela 28 – Impactos da abertura da região ANWR para a E&P de petróleo sobre o
mercado internacional no ano 2025 para 3 cenários produtivos diferentes
2006
Oferta

Cenário
referência

Nível de
certeza – 50%

2025
Nível de
certeza – 95%

Nível de
certeza – 5%

Preço do cru leve e com
baixo teor de enxofre

$66,02

$64,49

$63,74

$64,04

$63,13

Produção de cru – EUA
Lower 48
Alasca
Importação de cru
Oferta total de crus

5,1
4,4
0,7
10,1
15,2

6,0
5,5
0,5
10,1
16,1

6,8
5,5
1,3
9,5
16,3

6,5
5,5
1,0
9,7
16,3

7,3
5,5
1,8
9,0
16,3

Gás natural, outros e
importações

5,4

6,2

6,2

6,1

6,2

Oferta total de energia
primária

20,7

22,3

22,4

22,4

22,5

Percentual da
importação sobre o total
de energia

60%

52%

48%

50%

46%

Gastos com importação
(bilhões US$)

$265

$228

$207

$216

$193

* Produção em milhões b/d. Valores em dólares de 2006.
Fonte: DOE/EIA (2008b)

90

Tabela 29 – Impactos da abertura da região ANWR para a E&P de petróleo sobre o
mercado internacional no ano 2030 para 3 cenários produtivos diferentes
2006
Oferta

Cenário
referência

Nível de
certeza – 50%

2030
Nível de
certeza – 95%

Nível de
certeza – 5%

Preço do cru leve e com
baixo teor de enxofre

$66,02

$70,45

$69,78

$69,95

$69,08

Produção de cru – EUA
Lower 48
Alasca
Importação de cru
Oferta total de crus

5,1
4,4
0,7
10,1
15,2

5,6
5,3
0,3
11,0
16,6

6,3
5,3
1,0
10,6
16,9

6,1
5,3
0,8
10,7
16,7

6,9
5,3
1,7
10,0
17,0

Gás natural, outros e
importações

5,4

6,3

6,1

6,3

6,0

Oferta total de energia
primária

20,7

22,9

23,0

23,0

23,1

Percentual da
importação sobre o total
de energia

60%

54%

51%

52%

48%

Gastos com importação
(bilhões US$)

$265

$262

$241

$248

$223

* Produção em milhões b/d. Valores em dólares de 2006.
Fonte: DOE/EIA (2008b)

De acordo com o documento, a “abertura” do ANWR à exploração de petróleo e gás
acarretaria nos seguintes impactos (DOE/EIA 2008b):
•

redução do preço do petróleo no cenário internacional;

•

redução da dependência norte-americana na importação de petróelo;

•

melhoria na balança comercial dos EUA;

•

geração de empregos.
A Tabela 30 apresenta a maior redução sobre o preço do barril de petróleo57 para

cada cenário e o respectivo ano em que isso ocorreria (DOE/EIA 2008b). Vale observar que
o impacto é muito pequeno, praticamente desprezível (cerca de 1%), principalmente se
consideradas as incertezas inerente aos cenários de preço do barril.

57

Valores incidentes sobre a cesta IRAC do cenário referência do AEO2008. Valores em dólares de 2006
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Tabela 30 – Impacto no preço internacional do petróleo
Níveis de certeza Redução do preço do barril
Ano
das reservas
de petróleo
95%
0,41 US$
2026
50%
0,75 US$
2025
5%
1,44 US$
2027
Fonte: DOE/EIA, 2008b

A abertura do ANWR resultaria na menor dependência de petróleo estrangeiro de
2022 a 2026, cujo percentual de importação figuraria em 46% (alta produção), 48% (média
produção) e 49% (baixa produção). Enquanto que o cenário referência do DOE/EIA
(2008a) indica uma importação de 51% 58 (DOE/EIA 2008b) (vide Figura 25).
Analogamente ao impacto sobre o preço do barril, o impacto sobre as importações
norte-americanas pode realmente ser positivo, porém insignificante em termos percentuais.
Destas duas externalidades positivas, pode depreender-se que não seria razoável
rever a restrição ao acesso à região em função de dados tão incertos e de magnitudes
desprezíveis.
Ademais, a respeito do impacto no preço do petróleo, a despeito dos valores
apresentados na Tabela 27, o DOE admite que, se o mercado internacional continuar a
operar da mesma forma, a OPEP poderia facilmente anular o efeito do impacto causado
pela produção extra proveniente da região do ANWR, simplesmente reduzindo sua
produção (DOE/EIA 2008b).
Simulações feitas por YANG (2008) indicam que as estratégias de mercado tomadas
pela OPEP têm efeitos maiores sobre o mercado de petróleo norte-americano do que teria a
exploração do Ártico. Ou seja, apesar de a exploração do petróleo do ANWR aumentar a
produção dos EUA, sua magnitude não seria suficiente para afetar a dependência norteamericana dos óleos importados.
Ademais, DOE/EIA (2008b) alerta que as estimativas de quantidade de petróleo
existente nos reservatórios, profundidade, e de suas características físico-quimicas são
baseadas nas informações e produtividade das formações geológicas vizinhas (campo da

58

Vale lembrar que esse cenário referência não considera a exploração dessa região, ANWR.
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Bacia Prudhoe), e grandes erros nessas estimativas teriam impacto relevante sobre a
quantidade de óleo recuperável, o tempo até o início de operação de cada campo e a
economicidade do óleo.

Figura 25 – Cenários de percentuais de importação de petróleo pelos EUA
Fonte: DOE/EIA, 2008b

DOE/EIA (2008b) ainda admite, que mesmo legalizada a exploração dos campos da
ANWR, restrições ambientais podem ainda afetar o acesso à exploração e
desenvolvimento, principalmente em função do prazo necessário para obtenção das
aprovações dos Estudos de Impactos Ambientais, que podem postergar o desenvolvimento
dos poços.
Por outro lado, alguns alegam que a experiência existente com a exploração da
Bacia Prudhoe e com o Oleoduto Trans-Alasca foi positiva, donde concluir-se-ia que a
fauna local seria mais resistente que o esperado e baseiam-se nesses dados para alegar que
dificilmente os caribous e os ursos polares seriam afetados significativamente pelas
instalações de E&P e pelos oleodutos em ANWR (CONRAD e KOTANI, 2005).
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Como

explicitado

anteriormente,

alguns

autores

possuem

postura

mais

conservadora. FACKLER (2007), por exemplo, frisa que quaisquer que sejam os efeitos,
estes seriam irreversíveis e, portanto, tais medidas só deveriam ser tomadas após seguro
conhecimento das respostas do ecossistema.
YANG (2008) também pondera que mesmo sem ter introduzido essas questões em
suas análises, se comparados os prós e contras, principalmente as questões ambientais, a
exploração do Ártico não deveria ser uma prioridade das estratégias do governo para o
sistema energético do país.
Conforme pode ser observado, a questão ambiental é o grande foco da discussão
sobre a exploração do petróleo da região da ANWR. A singularidade do ecossistema da
região, bem como a fragilidade do mesmo, serviu de base para a criação de leis específicas
de proteção à região, que são constantemente questionadas por agentes interessados na
extração do petróleo local. Portanto, é seguro afirmar que, aliado aos aspectos tecnológicos
e econômicos, a questão ambiental é fator decisivo na avaliação do quanto de recurso
mineral existente na ANWR pode ser considerado reserva.
É interessante observar como essa questão ambiental se faz presente na ótica
econômica de modo a inviabilizar ou não a produção local. De fato, o atual status quo, no
qual a exploração de uma área específica do Ártico, a ANWR, é impedida por lei,
representaria uma situação na qual o custo ambiental pode ser considerado infinito.
Portanto, ao se questionar a legislação e propor uma revisão dessas reservas e
conseqüente exploração das mesmas, revê-se a irreversibilidade dos danos causados à
região. Então, caso os danos não sejam irreversíveis ou infinitos, estes são valoráveis.
Logo, se os custos ambientais (externalidades negativas) forem menores que os
benefícios sócio-economicos (externalidades positivas), poderia haver compensação para
explorar a região, no caso o ANWR.
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Conforme já comentado neste capítulo, DOE/EIA (2008b) apresenta como
principais externalidades positivas:
•

o aumento da segurança energética dos EUA (diminuição da importação de
petróleo);

•

a redução do preço do barril;

•

a diminuição da dívida externa;

•

e a geração de empregos.

Entretanto, a magnitude do impacto nesses aspectos é bem pequena, como
apresentados os efeitos no preço do barril (rever Tabela 30) e na importação norteamericana de petróleo (rever Figura 25).
Uma outra externalidade positiva não abordada no documento do DOE/EIA (2008b)
é a participação governamental, foco principal da análise de SNYDER (2008). Esta sim,
apesar das incertezas 59, é significativa e merece ser estudada com mais cuidado, de modo a
verificar se os benefícios sócio-economicos podem ser compensatórios.
Segundo SNYDER (2008), a resposta a esta questão é afirmativa: a exploração da
região ANWR seria compensada pelo retorno financeiro e os investimentos que esse
montante de dinheiro viabilizaria. Entretanto sua análise é questionável. Como o próprio
autor admite, a extensão dos danos ambientais que seriam causados à região é desconhecida
e possivelmente duradoura (baixa resiliência do ecossistema). Portanto, sem estimativas dos
impactos ambientais conseqüentes do E&P, é impossível valorar as externalidades
negativas. Assim sendo, mesmo que contabilizadas as externalidades positivas, estas não
podem ser comparadas às negativas. Tal fato impede a tomada de decisão com base em
critérios técnico-econômicos.
Aliás, semelhante raciocínio está em consonância com autores de opinião mais
conservadora, FACKLER (2007); YANG (2008), que demandam por maiores estudos
quanto aos impactos ambientais que seriam causados à região.
Finalmente, como citado anteriormente, o uso da participação governamental como
instrumento de compensação para danos ambientais também pode ser controverso,

59

Rever Tabela 23, de LAZZARI (2008). Vale observar que KOTCHEN e BURGER (2007) apresentam
valores bem maiores, rever seção 3.2.
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principalmente no que se refere aos royalties, pois seu uso para fins de compensação
ambiental contraria o conceito econômico de royalties PACHECO (2007).
Não obstante, essa dissertação não objetiva definir se a região deve ser explorada ou
não, mas sim apontar alguns critérios a serem utilizados nessa discussão. Ressalta, também,
a importância de pesquisas voltadas à compreensão das respostas do ecossistema à
intervenção humana, e só após o devido conhecimento desses fatores, contabilizar os
ganhos e prejuízos que sirvam de base para tomadas de decisão que visem o maior bemestar da população.
Uma conclusão possível para o exemplo do Ártico, contudo, é que a variável
ambiental pode tornar-se um empecilho à exploração e explotação de recursos petrolíferos,
não apenas em função da sua dimensão econômica, como custo, mas também em função do
fato de que a valoração ambiental de determinados impactos nem sempre é possível ou
imune a controvérsias.
Aponta, por fim, que caso os danos sejam devidamente mensurados, não haveria
conflito com a definição técnica-econômica de reservas, já que assim as externalidades
negativas poderiam ser internalizadas e assim determinar a viabilidade tecnológica e
econômica de exploração da jazida ou não.
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Conclusão
Conforme apresentado nesta dissertação, pode-se constatar que as restrições
ambientais também consistem atualmente em um fator determinante na avaliação da
disponibilidade de exploração e explotação de recursos energéticos fósseis, especialmente
os recursos petrolíferos.
Sua influência pode encarecer a produção de determinadas regiões (e eventualmente
inviabilizar economicamente a atividade), limitar a quantidade a ser explorada ou até
mesmo impedir o acesso ao recurso.
Após a contextualização da discussão de definições de recursos em reservas
recuperáveis, esta dissertação analisou a influência das questões ambientais sobre as
estimativas de reservas petrolíferas, através de dois casos emblemáticos, justificados ao
longo da introdução e do capítulo 1, as areias betuminosas canadenses e o petróleo do ártico
norte-americano.
Do caso canadense (capítulo 2), pode-se observar que há o risco de limitações
futuras à produção, tanto em função das MCG quanto pela disponibilidade de água na
região.
Primeiramente, para que as empresas do setor atinjam as metas de redução impostas
pelo governo canadense, terão de utilizar-se de tecnologias ainda em fase de
amadurecimento (como o CCS por exemplo) e ainda é incerto o quanto isso vai encarecer a
produção.
De acordo com os cenários de uma eventual taxação do carbono, e das hipóteses e
simplificações assumidas, a produção de betume canadense seria inviabilizada. Mesmo a
100,00US$ o barril de WTI, o produtor de betume não obteria lucro.
Entretanto, a retirada do mercado do betume canadense provavelmente elevaria o
preço do barril, como um efeito de segunda ordem, dado pelo desbalanceamento entre
oferta e demanda de óleo. Interessantemente, esta elevação de preço poderia tornar a
viabilizar a produção de petróleos não convencionais, inclusive a areia canadense. Seria
interessante, portanto, elaborar um estudo que verificasse estes efeitos de segunda ordem
provenientes da diminuição da oferta de petróleos não convencionais, em função da
variável ambiental.
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Mesmo que a produção do betume não seja completamente inviabilizada, a
demanda por água doce, principalmente do Rio Athabasca, está próxima de atingir o limite
durante os períodos mais secos do ano, e isto pode limitar a expansão do setor, criando uma
espécie de “teto” de produção por falta de água ou o encarecimento da produção (com o uso
de tecnologias que consumam menos água ou com a substituição de água doce por salgada,
que tem de ser dessalinizada). Cabe aqui a sugestão de um estudo mais detalhado da
demanda de água do setor e da viabilidade técnica e econômica do uso mais abrangente de
água salgada.
Portanto, no exemplo do Canadá, observa-se a direta influência das restrições
ambientais sobre o setor de E&P das areias betuminosas.
Vale salientar que as descobertas brasileiras de grandes reservas de petróleo na
região do pré-sal poderiam sofrer algum tipo similar de restrição à exploração por questões
ambientais.60 A sua produção é de difícil acesso e possivelmente demanda mais energia que
o petróleo já produzido no país. Ademais, há indícios de que os reservatórios contenham
altos teores de CO2 (estimativas iniciais de 8% a 12%) (FORMIGLI, 2008). Caso haja uma
taxação internacional do carbono, o seu efeito sobre o lucro do produtor seja similar ao
revelado pelo estudo para o caso do betume canadense.
No caso do Ártico (ANWR), estimativas de capacidade de produção mostram que o
potencial da região é pequeno para surtir efeitos significativos sobre o mercado
internacional e sobre a dependência norte-americana em importação de petróleo.
Contudo, a participação governamental é de magnitude relevante, e serve de base
para a proposta de utilização desse dinheiro como compensação aos danos ambientais. Essa
proposta, além de controversa em função de ir contra o conceito econômico de royalties,
tem de ser comparada aos danos ambientais, e é esta a maior dificuldade.
Os impactos ambientais são difíceis de serem mensurados e se estes forem
considerados irreversíveis, isso significa que as externalidades negativas seriam infinitas,
logo, o custo para a produção local seria infinito também, ou seja, inviável e, portanto, seria
correto manter a proibição ao acesso da região. Em contrapartida, caso os danos sejam

60

Entre 2006 e 2008 foram descobertas 8 reservas de óleo e gás em águas ultra profundas na seção pré-sal da
Bacia de Campos. Os hidrocarbonetos estariam em reservatórios carbonáticos abaixo de 2 mil metros de sal.
As principais descobertas são os campos de Tupi (de 5 a 8 bilhões de barris) e o de Iara (de 3 a 4 bilhões de
barris) (PETROBRAS, 2008).

98

finitos, estes teriam de ser valorados, de modo a comparar com os benefícios sócioeconômicos (externalidades positivas) provenientes do E&P da região.
Assim sendo, depreende-se do capítulo 3 que os recursos de combustíveis fósseis do
Ártico dependem fundamentalmente da questão ambiental para tornarem-se reservas
recuperáveis, dado que o petróleo da região não é considerado não-convencional por suas
características físico-químicas e sim pela restrição ao acesso. Logo, pelo ponto de vista
técnico e econômico, a região poderia ter suas reservas de petróleo classificadas como
recuperáveis, mas não o é simplesmente por motivos de lei. Tal lei proíbe a exploração da
região em função da importância e fragilidade do ecossistema local, o que evidencia a
importância do meio ambiente na definição de reserva.
Como dito anteriormente, o caso do Ártico pode servir de exemplo à Amazônia
brasileira e mesmo a outras áreas potencialmente produtoras de petróleo, como o Leste da
Sibéria e o Ártico russo. E caso haja interesse de expandir a exploração e produção na
região, um estudo detalhado dos impactos ambientais seriam fundamentais para analisar a
relação externalidade positiva versus externalidade negativa. Ademais, a grande questão é
como valorar esses impactos e se é razoável fazê-lo. Caso seja concluído que sim, ou seja,
que os danos são valoráveis, a questão passa a ser como internalizá-los, se através de
tributos criados especificamente para tal finalidade (similar à taxação do carbono) ou se
através da participação governamental já existente (parte destes em royalties).
Estudos futuros poderiam aprimorar a metodologia de valoração de danos da cadeia
produtiva de óleos não convencionais. Poderiam também desenvolver a questão dos quasitributos como forma de compensação de impactos ambientais, caso isto se revele possível.
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