
Aula 12 - Petróleo



OPEP/OPEC

• Organização dos países exportadores de petróleo. 

• Fundada em Bagdá em 1960 como forma de se opor ao grande poder 
das multinacionais petrolíferas chamadas “as sete irmãs” (BP, Gulf Oil, 
Standard Oil, Texaco/Chevron, Shell, Esso, Exxon Mobil). 

• Cartel responsável por 30% a 40% do petróleo mundial. 

• Países membros: Irã, Iraque, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela 
(fundadores), Catar, Indonesia, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, 
Nigéria, Equador, Gabão e Angola.
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Exploração de petróleo no mar

• Além das 200 milhas náuticas: apenas 
caso a região seja parte da plataforma 
continental do país. 

• País interessado deve provar que a 
região é parte de sua plataforma 
continental.• Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar (CNUDM): 
ZEE até 200 milhas náuticas a 
partir da costa.



Exploração de petróleo no mar

• "A plataforma continental de um Estado costeiro compreende o leito e o 
subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em 
toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao 
bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas 
marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar 
territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja 
essa distância".(CNUDM, art. 76, par. 1)



Exploração de petróleo no mar

• "A margem continental compreende o prolongamento submerso da massa 
terrestre do Estado costeiro e é constituída pelo leito e subsolo da plataforma 
continental, pelo talude e pela elevação continental”. (CNUDM, art. 76, par. 3)



Petróleo no ártico
• Países envolvidos: Rússia, Canadá, 

Dinamarca (Groenlândia), EUA e 
Noruega. 

• Exploração já começou.  

• Disputa pela área central em torno do 
pólo norte.



Petróleo no ártico
• Dinamarca e Rússia afirmam 

que a Cordilheira Lomonosov é 
parte de suas plataformas 
continentais: ampliação da 
área de exploração. 

• Canadá e EUA disputam outras 
áreas.



Além do petróleo: novas rotas

• EUA - Japão: 8100 milhas 
(norte), 11.300 milhas (Panamá). 

• Inglaterra - Vancouver (Canadá, 
costa do Pacífico): 8000 milhas 
(norte), 10.200 milhas (Panamá).

• Holanda - Japão: 8400 milhas (norte), 
12.800 milhas (Suez).
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Impactos da crise do preço do petróleo

• Crise econômica em países como Rússia e Venezuela, com economias 
baseadas em petróleo. 

• Desestímulo à busca por energias alternativas. 

• Pré-sal e xisto tornam-se fontes caras pois seu custo de extração é 
elevado. Dependendo do cenário podem se tornar inviáveis ou viáveis 
apenas com subsídios.


