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Resumo 

Através do estudo de diferentes aspectos abordados no trabalho em questão, 

relativos a inovações tecnológicas, crescentes preocupações ambientais e a agenda 

energética dos Estados, é possível analisar que comercio internacional de 

combustíveis fosseis sofrerá diversas alterações com relação a sua configuração nos 

próximos anos. 

Tanto o carvão, quanto o petróleo e seus derivados, exatamente por conta de suas 

naturezas poluentes tenderão a ser os primeiros a sofrer diminuições em seus 

volumes comercializados; o gás natural por sua vez, por conta de sua natureza 

versátil e pouco poluente tenderá a ter uma “expectativa de vida” maior, 

aumentando seu volume comercializado nos próximos anos. 
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1. Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os possíveis cenários referentes ao 

futuro do comercio internacional de combustíveis fosseis, abordando questões 

relativas a emergência de crescentes preocupações referentes ao meio ambiente, e 

ao desenvolvimento de novas tecnologias e alternativas energéticas sustentáveis. 

Através da análise dos diferentes contextos tanto históricos, quanto atuais das 3 

grandes potências energéticas mundiais, EUA, Rússia e China, é possível 

compreender como, em grande parte, está desenhado o atual cenário referente tanto 

ao uso quanto ao comércio internacional dessas commodities. 

Serão abordados dados relativos a emissão de CO2; as atuais mudanças climáticas, 

em grande parte resultadas desse mesmo CO2 produzido através queima desses 

combustíveis fosseis, que por sua vez estão levando os Estados a alterarem suas 

agendas energéticas, promovendo aquilo que pode ser chamado de uma nova 

transição energética, e a organizarem acordos voltados para a organização de 

esforços coletivos em prol do combate dessa problemática. 

Por fim será analisado tanto o contexto atual, quanto possíveis cenários referentes 

ao futuro comércio internacional dos combustíveis fosseis; levando em 

consideração suas respectivas peculiaridades e usos distintos.
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2. As 3 Grandes Potências Energéticas 

O objetivo dessa seção é fazer um panorama histórico a respeitos das 3 maiores 

potencias energéticas do mundo atual; Rússia, China e EUA; explicitando suas 

principais características e peculiaridades que levou esses Estados a ocuparem 

postos de extrema importância no cenário energético internacional. 

2.1. Os EUA e a revolução do shale oil e shale gas 

Com o final da Segunda Guerra mundial em 1945 as indústrias do ramo 

automobilístico dos EUA, que durante o conflito destinaram suas operações para 

contribuir no esforço de guerra, voltaram a produzir carros e disponibiliza-los para 

a sociedade estadunidense. Devido ao gigantesco crescimento econômico 

evidenciado no pós-guerra, nunca antes se viu tantos carros sendo produzidos e 

adquiridos pela população daquele país. Esse momento de abundância e culto ao 

consumismo motivados pelo crescimento econômico desenvolveram o que hoje é 

conhecido como “american way of life” (WELLS, 2013) 

Porém esse “estilo de vida” desenvolvido nos Estados Unidos era extremamente 

dependente do consumo de petróleo e seus derivados, fazendo com que sua 

economia e matriz energética dependesse quase que totalmente da abundância dessa 

commodity. (LEMOS, PACHECO, 2016). 

De acordo com dados da Energy Information Administration (2015), a oferta de 

petróleo nos Estados Unidos durante a década de 1970 já não conseguia mais suprir 

a sua demanda interna, fazendo com que o país tivesse que importar 

aproximadamente 30% de toda sua demanda. 

After the second world war America’s unmatched ability to consume oil 

outstripped its unmatched ability to produce it. Ensuring supplies from elsewhere 

became an overriding priority. The oil shock of the 1970s had a profound effect 

both on the economy and on geopolitics, driving much of America’s subsequent 

involvement in the Middle East.  (The Economist, 2020) 

Em decorrência da crise do petróleo de 1973 promovida pelos países da OPEP em 

resposta ao apoio estadunidense à Israel na guerra do Yom Kippur, o governo dos 

EUA percebeu que sua dependência com relação as importações de petróleo do 

estrangeiro eram uma grave ameaça a sua segurança energética; fazendo com que 

na época, seu presidente Richard Nixon, no dia 7 de novembro de 1973 anunciasse 

um plano que tinha como objetivo a independência energética dos EUA, que viria 
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a ficar conhecido como “Project Independence 1980”. Dentre as medidas previstas 

nesse plano, havia uma restrição as exportações de petróleo por parte das 

companhias estadunidenses, que só viria a ser revogada em 2015. (Milestones, 

Office of The Historian). 

What I have called Project Independence 1980 is a series of plans and goals set 

to insure that by the end of this decade, Americans will not have to rely on any 
source of energy beyond our own. As far as energy is concerned, this means we 

will hold our fate and our future in our hands alone. As we look to the future, we 

can do so, confident that the energy crisis will be resolved not only for our time 

but for all time. We will once again have plentiful supplies of energy which helped 

to build the greatest industrial nation and one of the highest standards of living in 

the world. The capacity for self-sufficiency in energy is a great goal. It is also an 

essential goal, and we are going to achieve it. (NIXON, Richard, 1973). 

Durante os anos de 1980 e 1990 o empresário norte americano George P. Mitchell, 

na época dono da Mitchell Energy and Development Corporation, viria a se tornar 

pioneiro em uma prática que até então livros de geologia e engenharia petrolífera 

diziam ser impossível; a extração de petróleo e gás natural de grandes superfícies 

rochosas; marcando uma quebra de paradigma e revolucionando a indústria 

energética mundial. (EIA) 

A prática é feita da seguinte forma: após a perfuração do solo em aproximadamente 

1 a 2 quilômetros de profundidade, é feita uma injeção de água misturada com areia 

e outros produtos químicos, que viriam a gerar rachaduras sob as rochas 

subterrâneas, processo esse chamado fraturamento hidráulico, permitindo com que 

o petróleo e o gás natural que antes se acreditava estarem inacessíveis por conta da 

natureza solida do subsolo pudessem ser extraídas. Os derivados desse processo 

viriam a ficar conhecidos como petróleo de xisto e gás natural de xisto, ou Shale 

Oil e Shale Dry Gas. (EIA) 

Shale is a fine-grained sedimentary rock that forms when silt and clay-size mineral 

particles are compacted, and it is easily broken into thin, parallel layers. Black 

shale contains organic material that can generate oil and natural gas, which is 

trapped within the rock's pores. (EIA) 

Porém foi somente após o ano 2000, que a técnica passou a ser mais utilizada de 

forma ainda mais aprimorada, capaz de produzir quantidades significativas para o 

âmbito comercial, através do método de perfuração horizontal feitas pelas empresas 

norte americanas, catapultando os EUA ainda mais na sua posição de Big Player na 

produção mundial de petróleo e gás natural. (EIA) 
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A revolução foi de tamanha magnitude, que apenas o estado do Texas passou a 

produzir mais petróleo do que todos os países membros da OPEP com exceção da 

Arábia Saudita e do Iraque; elevando os EUA ao posto de maior produtor de 

petróleo mundial no ano de 2018 (YERGIN, Daniel, 2020). De acordo com o The 

Economist somente na última década os EUA mais do que dobraram sua capacidade 

produtiva de petróleo, e aumentaram em 50% sua produção de gás natural. 

De acordo com dados da EIA (Energy Information Administration) no ano de 2019 

a produção total de gás natural de xisto nos EUA foi na ordem de 25.29 trilhões de 

pés cúbicos, representando 75% do total produzido pelo país naquele ano. 

 

Figura 1 U.S. crude oil production by state in 2019 
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Figura 2 U.S. dry natural gas production by state in 2019 

Apesar da grande revolução que esse novo método de extração causou na matriz 

energética mundial, aumentando de maneira significativa a oferta de petróleo e gás 

natural no comércio internacional consequentemente, diminuindo seus respectivos 

preços e aumentando a segurança energética dos EUA que hoje não dependem mais 

de importações para atender sua demanda energética; há a questão de até quando 

essa prática realmente continuará a ser viável. 

Questões econômicas referentes ao futuro da demanda energética mundial podem 

pôr em xeque a viabilidade dessas operações, uma vez que de acordo com o Federal 

Reserve Bank of Dallas (2020), os preços necessários para o breakeven do barril de 

shale oil em novos poços é relativamente alto, encontrando-se em 

aproximadamente US$ 42 a US$ 56. Em adição a esse ponto, preocupações 

ambientais referentes a quantidade de água utilizada, a possibilidade de 

contaminação tanto do solo quanto das fontes hídricas por conta do uso de produtos 

químicos e a queima de combustíveis fosseis gerados a partir tanto do petróleo 

quanto do gás natural acabam por ameaçar o futuro de operações dessa natureza. 

De acordo com dados da International Energy Agency, o petróleo ainda é o 

principal combustível utilizado na matriz energética dos EUA, porém junto ao 

carvão desde aproximadamente o ano de 2009 tem apresentado quedas referentes 
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ao seu uso. Nesse período também é evidente o aumento significativo do uso de gás 

natural como alternativa de substituição aos outros dois combustíveis fosseis. 

 

 

Tabela 1 Total energy supply (TES) by source, United Stated 1990-2019 

 

2.2 A Gigante Rússia 

Após o desmoronamento da União Soviética em 1991, 15 novos Estados 

independentes foram formados; da pequena Estônia localizada no mar báltico, ao 

gigantesco Cazaquistão no continente asiático. Desses novos Estados que foram 

formados, a Rússia foi a principal herdeira da extinta União Soviética tanto em 

questões territoriais, linguistas, culturais e econômicas. (PAULSTON; 

PECKHAM, 1998) 

De acordo dom Daniel Yergin (2020), a Rússia dos dias atuais conta apenas com 

aproximadamente metade da população da antiga União Soviética, e com uma 

economia um pouco maior do que a da Espanha. Mesmo assim o país ainda conta 

com uma formidável capacidade industrial, em sua grande parte herdada dos seus 

tempos de União Soviética, e quantidades imensuráveis de recursos naturais devido 

a sua gigantesca extensão territorial; principalmente grandes reservas de petróleo e 

gás natural. São exatamente essas vantagens que estão permitindo com que seu 

presidente Vladimir Putin construa novas alianças almejando elevar a Rússia a um 
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possível status de superpotência, fazendo frente aos EUA no território Europeu e 

Asiático, remontando os tempos áureos da antiga União Soviética. 

Oil and gas have been critical to Russia’s rebound and to the nation’s economy. 

They also provide a way for Russia to project power other than with military 

might. As Putin put it, “Oil is no doubt one of the most important elements in world 

politics, in the world economy. ” He was once asked if Russia is an energy 

superpower. “I would prefer to move away from the terminology of the past, ” he 

replied. “‘Superpower’ was the word used during the Cold War. ” He added, “I 

have never referred to Russia as an energy superpower. But we do have greater 

possibilities than almost any other country in the world. This is an obvious fact. 

(Yergin, Daniel, 2020, pp. 70-71) 

De acordo com a International Energy Agency, atualmente a Rússia se encontra 

entre os 3 maiores produtores de petróleo no mundo, junto aos EUA e a Arábia 

Saudita; com relação ao gás natural, o país é o seu segundo maior produtor, ficando 

atrás somente dos EUA, porém atuando seu maior exportador. 

The value of Russia’s oil exports increased eightfold between 2000 and 2012, from 

$36 billion to $284 billion a year. The annual value of gas exports over the same 

period increased from $17 billion to $67 billion. As oil and gas revenues mounted, 

Russia went from economic weakness to strength, paying off international debts, 

raising wages and living standards, increasing pensions, saving money in 

“stabilization” funds, spending more on defense, and financing its restoration as 

a great power. (Yergin, Daniel, 2020, p. 77) 

Com relação a sua indústria de combustíveis fosseis, a Rússia conta em sua grande 

maioria com 3 principais empresas, sendo elas: a estatal Rosneft de produção de 

petróleo, que de acordo com Daniel Yergin (2020) é responsável por 

aproximadamente 40% das produções russas; a estatal Gazprom de gás natural, que 

atualmente é considerada a maior empresa de gás natural do mundo; e finalmente a 

Lukoil de petróleo, uma das únicas grandes empresas privadas russas remanescentes 

do setor de combustíveis fosseis. Um fato interessante é que foi Vladimir Putin 

quem indicou as duas pessoas que hoje exercerem os cargos executivos mais altos 

nas duas empresas estatais, Igor Sechin CEO da Rosneft e Alexey Miller CEO da 

Gazprom, ambos tendo trabalhado ao lado de Putin durante seu mandato de Vice-

Prefeito de São Petesburgo de 1994 a 1996. 

Por conta da proximidade geográfica, os países da União Europeia são os 

responsáveis por importar a maior parte de todo o petróleo e gás natural que é 

exportado da Rússia. Essa “dependência” dos países europeus referente as 

importações russas vêm causando preocupações com relação a segurança 

energética em seus governos locais, que quando somado a outras questões, como 

crises ambientais e políticas que vão desde o derretimento das calotas polares até 
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questões referentes a disputas na região da Criméia e um suposto apoio russo a 

forças separatistas no leste da Ucrânia, está fazendo com que de acordo com Daniel 

Yergin (2020), cada vez mais os países do bloco europeu estejam buscando novos 

parceiros comerciais e uma maior diversificação em suas matrizes energéticas. 

De acordo com a própria Gazprom, os gasodutos são o principal método de 

transporte de gás natural utilizado pela Rússia para escoar a sua produção tanto para 

o resto da Europa, quanto para os países asiáticos. Dentre alguns dos principais, 

temos o gasoduto de Yamal com aproximadamente 2000 quilômetros de extensão, 

ligando a península de Yamal na Rússia a Frankfurt na Alemanha, passando pela 

Polônia e Belarus; os gasodutos Nord Stream I e II, ambos com aproximadamente 

1250 quilômetros de extensão, ligando Vyborg no norte da Rússia a Greifswald na 

Alemanha através do mar báltico; o Blue Stream ligando a Rússia a Turquia; e pôr 

fim, o gasoduto Power of Siberia, ligando a região da Iacútia no leste da Rússia a 

China. 

Com relação a natureza de sua economia, a Rússia é altamente dependente da venda 

de seus combustíveis fosseis no mercado internacional. Fato esse que somado as 

crescentes preocupações ambientais por parte da comunidade internacional, acaba 

por em partes ameaçar seu crescimento no futuro. 

The earnings from oil and gas exports provide the financial foundation for the 

Russian state and Russian power—in normal times, 40 to 50 percent of the 

government’s budget, 55 to 60 percent of export earnings, and an estimated 30 
percent of GDP. Much more than anything else, these resources make Russia a 

major player in the world economy. (Yergin, Daniel 2020, p. 71) 

De acordo com dados da International Energy Agency, tratando da matriz 

energética russa, há de perceber que por conta das gigantescas reservas presentes 

no país, o gás natural é atualmente o seu principal combustível, sendo responsável 

por abastecer mais de 50% de toda demanda energética russa, tendo desde meados 

de 2015 apresentado sucessivos aumentos em seu uso. Voltando um pouco no 

tempo, a partir de 1991 com queda da antiga União Soviética, há de perceber 

significativas quedas no uso de combustíveis fosseis, justificado pelo conturbado 

período histórico, vivido não só pela Rússia, mas por todos os países que 

compunham o bloco soviético. Por via de comparação, se analisarmos a matriz 

energética da Ucrânia e do Cazaquistão no mesmo período histórico, países esses 
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formados a partir do fim da União Soviética, também é evidenciada quedas nos seus 

usos de combustíveis fosseis. 

 

Tabela 2 Total energy supply (TES) by source, Russian Federation 1990-2018 

 

 

Tabela 3 Total energy supply (TES) by source, Ukraine 1990-2018 
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Tabela 4 Total energy supply (TES) by source, Kazakhstan 1990-2018 

 

2.3 A Ascenção Chinesa 

O Estado chamado República Popular da China que conhecemos hoje, foi fundada 

no ano de 1949 pelo líder comunista Mao Tse-tung, após uma sangrenta guerra civil 

(1946-1949) envolvendo o Partido Comunista Chinês que sairia vitorioso liderado 

por Mao, e Partido Nacionalista Chinês liderado pelo general Chiang Kai-Shek que 

com a eminente derrota no conflito recuou para uma “pequena” ilha localizada no 

arquipélago do mar do sul da china, fundando o Estado que hoje conhecemos como 

Taiwan. (Milestones, Office of The Historian). 

Após a morte de Mao Tse-tung em 1978, seu sucessor Deng XiaoPing assumiria o 

poder na China. Ao longo de seu governo, Deng realizaria mudanças 

importantíssimas nos rumos tanto econômico, quanto geopolítico do país; abrindo 

as portas para novos mercados, incentivando a população ao empreendedorismo, 

por fim promovendo investimentos em infraestrutura, na indústria local e 

principalmente na educação. (DENMARK, Abraham, Washington Post, 2018) 

Como resultado dessas reformas, a China presenciou nas décadas seguintes um 

período de gigantesco crescimento econômico e desenvolvimento social; onde de 

acordo com ex-presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim (2018), a renda per 

capita chinesa foi aumentada em aproximadamente 25 vezes, como resultado 

retirando 800 milhões de chineses da linha da pobreza; fazendo com que hoje o país 
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se encontre entre as maiores economias do mundo (DENMARK, Abraham, 

Washington Post, 2018) 

De acordo com dados do Banco Mundial, o crescimento do PIB chinês evidenciado 

nas duas últimas décadas foi de fato algo impressionante; tendo alcançado uma 

média de 10% em suas taxas de crescimento e um valor de 14.3 trilhões de dólares 

em 2019. 

 

Tabela 5 GDP growth (annual %) - China 
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Tabela 6 GDP (current US$) - China 

Ao longo do décimo nono congresso do partido comunista chinês ocorrido em 

2017; evento esse de maior importância política do país, com uma semana de 

duração e ocorrendo apenas duas vezes a cada década; o secretário geral do partido, 

Xi Jinping, deu um discurso de aproximadamente 3 horas de duração, enfatizando 

que a China está no caminho certo para em poucas décadas se tornar a potência 

hegemônica mundial, e que o país estaria completamente comprometido com os 

esforços globais com relação as mudanças climáticas. (SHEPHERD; QIU, Reuters, 

2017) 

Com relação a indústria de fontes energéticas renováveis, a indústria chinesa de 

painéis fotovoltaicos além de representar a maior parte do Market Share Global 

nesse segmento, também se encontra em uma posição bem vantajosa em 
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comparação aos seus concorrentes estrangeiros. Os motivos que levam a essa maior 

competitividade vão desde o apoio estatal através de financiamentos baratos; um 

grande foco em escala produtiva, consequentemente diminuindo os custos; a 

proximidade geográfica com as cadeias de valor; e por fim o crescente investimento 

na produção novas tecnologias (ZHU; XU; PAN 2019). Tratando da produção 

turbinas eólicas e baterias ion-lítion, a indústria chinesa, de acordo com o jornal 

The Economist (2020), também é responsável por representar aproximadamente 

45% e 69% dos respectivos Market Shares global desses segmentos. 

Although China's PV industry was initiated in as early as 1970s [...] barely any 

Chinese firm was visible in the early years of a slowly commercializing PV market. 
With the rapid development of China's manufacturing sectors, the PV industry has 

also been experiencing a dramatic pace of expansion especially since the turn of 

the century [...]. These Chinese firms have captured an increasingly large share 

of the global PV market. In 2000, China accounted for only 1% of global PV cell 

production, but the share had rapidly climbed to 66% in 2017[...]. In 2012, China 

accounted for 12% of that year's global solar PV capacity growth but produced 

61% of solar PV cells, indicating that about four fifth of the products were 

exported to satisfy foreign, largely European demand. (ZHU; XU; PAN 2019, p.2) 

A respeito do comércio internacional de combustíveis fosseis, de acordo com dados 

da International Energy Agency, a China atualmente ocupa um posto peculiar na 

área. Ao mesmo tempo que o país é o maior exportador mundial de alternativas 

energéticas “verdes”, a China, por conta da sua gigantesca indústria e necessidade 

energética ocupa o posto de maior importador de petróleo, carvão e gás natural. 

Atualmente a matriz energética chinesa é composta, em sua grande maioria, por 

termelétricas movidas a carvão; e em meados de 2002, com o aumento das 

atividades econômicas e industriais chinesas, foi evidenciado um aumento 

exponencial no uso de carvão para fins energéticos.  
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Tabela 7 Total energy supple (TES) by source, China (People's Republic of 

China and Hong Kong China) 1990-2018
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3. Preocupações com o meio ambiente e transição 

energética 

O objetivo dessa seção é mostrar os motivos que estão levando os Estados a cada 

vez mais adotarem políticas voltadas para a preservação do meio ambiente, além de 

promoverem reformas em suas matrizes energéticas 

Não é de hoje que existe uma maior preocupação com o meio ambiente; justificado 

não só por estudos que tem como objetivo analisar os impactos das ações humanas 

irresponsáveis, mas como também por desastres naturais de proporções 

avassaladoras, que cada vez estão se tornando mais frequentes por conta de um 

preocupante aquecimento do sistema climático, como: secas, incêndios, furacões, 

enchentes, o derretimento das calotas polares levando a uma elevação no nível do 

mar, entre outros. (FRANCISCO, 2015) 

Os problemas ambientais, diferentemente de boa parte dos problemas gerados pelo 

ser humano na sua forma de organização social, não respeitam fronteiras e também 

não afetam exclusivamente um único povo; fazendo com que seu combate seja de 

âmbito global, envolvendo uma necessidade de cooperação entre os Estados. Porém 

se as medidas previstas com relação a sua preservação não forem de fato 

concretizadas, as consequências das alterações climáticas estão fadadas a recair 

primeiramente sobre os Estados mais encarecidos de recursos e alternativas. 

(FRANCISCO, 2015) 

As mudanças climáticas são um problema global com graves implicações 

ambientais, sociais, económicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente 
um dos principais desafios para a humanidade [...]. Muitos pobres vivem em 

lugares particularmente afetados por fenómenos relacionados com o 

aquecimento, e os seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas 

naturais e dos chamados serviços do ecossistema como a agricultura, a pesca e 

os recursos florestais. Não possuem outras disponibilidades económicas nem 

outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos ou 

enfrentar situações catastróficas, e gozam de reduzido acesso a serviços sociais e 

de proteção. Por exemplo, as mudanças climáticas dão origem a migrações de 

animais e vegetais que nem sempre conseguem adaptar-se; e isto, por sua vez, 

afeta os recursos produtivos dos mais pobres, que são forçados também a emigrar 

com grande incerteza quanto ao futuro da sua vida e dos seus filhos. É trágico o 
aumento de emigrantes em fuga da miséria agravada pela degradação ambiental, 

que, não sendo reconhecidos como refugiados nas convenções internacionais, 

carregam o peso da sua vida abandonada sem qualquer tutela normativa. 

(FRANCISCO, 2015) 
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Diariamente toneladas de gás carbônico são emitidos na atmosfera, não só através 

da queima de combustíveis fosseis, mas também de maneira completamente 

natural; seja através da respiração dos seres vivos que habitam o planeta ou pela 

própria decomposição dos mesmos. De acordo com a World Wide Fund for Nature 

(WWF), grande parte desses gases acabam por ser reabsorvidos de volta na natureza 

através do processo chamado sequestro de carbono, presente principalmente nos 

oceanos e florestas. Porém a quantidade de gás carbônico que não é reabsorvida 

acaba se acumulando na atmosfera, provocando aquilo que conhecemos como 

efeito estufa. 

Some 210 gigatons of carbon were annually, on average, naturally released by 

such processes as the decay of plants and breathing by people and animals. But 

9.5 gigatons came from fossil fuels and 1.5 from land use. This added up to a total 

of 221 gigatons released. But only 215.7 were captured in the natural annual 
cycle—that is, absorbed by vegetation and the ocean—leaving a residual 4.9 

gigatons in the atmosphere uncaptured. (There is also a budget imbalance factor.) 

That uncaptured 4.9 gigatons is only 2.2 percent of the naturally captured CO2. 

That may seem a very small amount in any given year. But, over the years, it 

accumulates and builds up in that band of gases known as earth’s atmosphere. 

(Yergin, Daniel, 2020, p. 383) 

De acordo com o Ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, Marcos 

Pontes, combater as mudanças climáticas provenientes do efeito estufa, junto a 

preservação ambiental, são um dos principais desafios a humanidade nas próximas 

décadas, sendo inclusive graves ameaças à segurança hídrica, econômica e 

alimentar dos Estados, cabendo aos mesmos alcançar um futuro onde esses 

objetivos sejam alcançados. 

Por sua vez, o aquecimento influi sobre o ciclo do carbono. Cria um ciclo vicioso 

que agrava ainda mais a situação e que incidirá sobre a disponibilidade de 

recursos essenciais como a água potável, a energia e a produção agrícola das 

áreas mais quentes e provocará a extinção de parte da biodiversidade do planeta 

[...]. A poluição produzida pelo dióxido de carbono aumenta a acidez dos oceanos 

e compromete a cadeia alimentar marinha. Se a tendência atual se mantiver, este 

século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e duma 
destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para 

todos nós. Por exemplo, a subida do nível do mar pode criar situações de extrema 

gravidade, se se considera que um quarto da população mundial vive à beira-mar 

ou muito perto dele, e a maior parte das megacidades estão situadas em áreas 

costeiras. (FRANCISCO, 2015) 

Devido a esses problemas, e a essa crescente preocupação, surgiu-se então a 

necessidade de uma reforma na matriz energética mundial e consequentemente uma 

nova transição energética; porém dessa vez diferentemente das vezes passadas, 

tendo como vetores de transformação não só avanços tecnológicos, fatores 

econômicos ou puro comodismo; mas também preocupações sociais com o meio 
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ambiente, e o futuro do planeta. Assim como ocorrido no século XX, quando a 

quantidade de petróleo utilizada na matriz energética mundial ultrapassou o carvão 

em números absolutos, marcando uma quebra de paradigma, essa nova transição 

energética proposta nos dias atuais tem como objetivo a máxima substituição do 

uso de combustíveis fosseis, por outras alternativas supostamente “mais verdes” e 

que agridam menos o meio ambiente, como por exemplo a utilização de painéis 

solares, turbinas eólicas e biocombustíveis. 

[…] an energy shift is defined as the process whereby a new primary energy 

resource is harnessed for large-scale human consumption. This incorporation 

may occur through the creation of new technologies, or through the resource 

being fed into preexisting systems. But whatever the intermediate process might 

be, the underlying material fact is that a new source of energy is being captured 

for use. (Podobnik, 2006, p.4) 

É importante ressaltar que apesar do interesse, e da necessidade, de mudanças na 

atual organização da matriz energética mundial, dificilmente os combustíveis 

fosseis irão cair em desuso em desuso em um futuro próximo. O que torna essa 

afirmação verdadeira é o fato deles ainda serem alternativas energéticas mais 

viáveis e confiáveis para atender a demanda energética mundial. 

At this point, it appears that the energy system in the next decades will continue 

to be, as it has been in the past, a mix, but a shifting mix, differing considerably 

among countries, but also certainly lower-carbon than today’s. (Yergin, Daniel, 

2020, p. 394) 

Apesar de serem menos poluentes em relação as fontes energéticas convencionais 

geradas a partir da queima de combustíveis fosseis, grande parte dessas fontes 

alternativas apresentam limitações nas suas capacidades produtivas, que acabam 

por prejudicar sua eficiência e confiabilidade, como por exemplo gerar energia a 

partir de painéis solares em dias nublados, ou a partir de turbinas eólicas em dias 

sem vento. 

A questão que fica é: levando em consideração todas essas limitações, até que ponto 

a substituição dessas fontes é viável para atender a demanda energética mundial, e 

quais efeitos ela está trazendo para o comércio internacional, uma vez que na teoria 

diminuiriam a demanda mundial pelos combustíveis fosseis.
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4. Convenções Ambientais 

Nessa seção será abordado quais foram as principais convenções e encontros 

voltados para a pauta ambiental realizados nas últimas décadas, juntamente com 

seus objetivos e conquistas alcançadas. 

Pensando na solução dessas questões relativas ao meio ambiente, que ao longo das 

últimas décadas foram feitas conferencias / encontros envolvendo autoridades de 

diferentes Estados, voltados para a discussão e a firmação de compromissos 

voltados para a pauta ambiental. 

Contando com a participação de 113 países, em 1972 ocorreu na cidade de 

Estocolmo a primeira convenção das nações unidas para discutir esses problemas. 

Apesar da ainda baixa preocupação dos países com relação ao meio ambiente na 

época, como resultado desse encontro houve a publicação da Declaração de 

Estocolmo por parte das Nações Unidas, contando com 26 princípios a serem 

seguidos voltados para o desenvolvimento sustentável. Outro avanço do encontro, 

foi a criação do Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente (PNUMA), 

que viria a se tornar “a principal autoridade ambiental global que determina a 

agenda internacional sobre o meio ambiente, promove a implementação coerente 

da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável no Sistema das Nações 

Unidas e serve como autoridade defensora do meio ambiente no mundo. ” 

(PNUMA). 

Vinte anos depois, em 1992, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, contando com a 

participação de 178 países, a conferência que viria a ficar conhecida como ECO-

92. Apesar dos avanços atingidos na conferência de Estocolmo, foi somente 

naquele momento que a comunidade internacional realmente se deu conta da 

necessidade de conciliar o desenvolvimento socioeconômico, com a exploração dos 

recursos do meio ambiente. Como resultados da conferência, houve o 

estabelecimento das convenções sobre Mudanças Climáticas e Diversidade 

Biológica, além da publicação da Declaração do Rio, Declaração sobre Florestas e 

a Agenda XXI. 

Dentre os anos de 1992 e 2012 houve mais 2 conferenciais das Nações Unidas 

voltadas para a discussão de questões ambientais. A Rio+10 ocorrida em 2002 na 
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cidade de Johannesburgo, e a Rio+20 ocorrida em 2012 novamente na cidade do 

Rio de Janeiro. Ambas tendo como objetivo promover junto aos países presentes “a 

renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio 

da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas 

pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e 

emergentes. ” (Rio+20). 

Em novembro de 2014, apenas um ano antes da próxima conferência ambiental que 

viria a ocorrer na França, os líderes dos dois maiores Estados emissores de gases 

provocadores do aquecimento global, Barack Obama dos EUA e Xi Jinping da 

China, se encontraram em Pequim e assinaram um acordo bilateral histórico para a 

luta contra as mudanças climáticas. Nesse acordo ficou previsto que os EUA se 

comprometiam em reduzir em mais de 25% suas emissões de CO2 até o ano de 

2025; e a China estipulou o ano de 2030 como data limite para começar a reduzir 

de maneira significativa suas emissões de gases poluentes, além de aumentar o uso 

de fontes energéticas limpas em sua matriz energética. 

Em 2015 ocorreu na cidade de Paris a COP-21, onde de acordo com o Ministério 

do Meio Ambiente do Brasil “foi adotado um novo acordo com o objetivo central 

de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a 

capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. ” 

Ao todo, o acordo contou com a aprovação de 195 países, que no âmbito de 

promover o desenvolvimento sustentável e pôr um freio nas mudanças climáticas, 

se comprometeram em reduzir de maneira significativa suas emissões de gases de 

efeito estufa. 

Através desses objetivos, a finalidade desse acordo é “manter o aumento da 

temperatura média global em menos de 2 graus célsius acima dos níveis pré-

industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus 

célsius acima dos níveis pré-industriais. ” (MMA-BR) 

COP21 stands out from all previous conferences, in that it aimed to limit the rise 
in global temperatures to “well below” 2 °C above pre-industrial levels (with the 

background target being 1.5 °C), by establishing a universal agreement on 

climate, among all the nations of the world, that is legally binding. The 

negotiations at COP21 led to the “Paris Agreement” being adopted on 12 

December 2015, which governs measures for climate change reduction from 2020. 

(Rhodes, 2016) 
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Com o objetivo de alcançar as metas estipuladas, foram os próprios governos que 

ficaram responsáveis pela elaboração de seus compromissos através dos chamados 

NDCs (Nationally Determined Contributions). Nesses documentos cada Estado 

apresentou de forma completamente voluntaria, não vinculativa, levando em 

consideração as viabilidades tanto no âmbito social quanto econômico, suas 

possíveis contribuições para a redução nas emissões de gases poluentes afim do 

cumprimento da meta. 

De acordo com Daniel Yergin (2020), foi exatamente essa natureza voluntaria e não 

vinculativa dos NDCs que possibilitou com que o próprio EUA pudesse entrar no 

acordo, uma vez que dessa forma não necessitaria da aprovação do senado para 

ocorrer; caso tal questão fosse levada para votação, dificilmente conseguiria o 

número suficiente de votos. 

Além de prever uma redução significativa na emissão de gases poluentes e da 

temperatura média global, o acordo também determinou que países desenvolvidos 

devem anualmente investir 100 bilhões de dólares em países supostamente ainda 

em desenvolvimento com objetivo de auxiliar em suas transições energéticas e 

renovação de infraestrutura. 

Our understanding of the ways human beings disrupt the climate advances by 

the day.  Fourteen of the fifteen warmest years on record have occurred since 

the year 2000 -- and 2015 is on pace to be the warmest year of all.  No nation -

- large or small, wealthy or poor -- is immune to what this means. [...] I’ve come 

here personally, as the leader of the world’s largest economy and the second-

largest emitter, to say that the United States of America not only recognizes our 

role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something 

about it.  

(Obama, Barack, 2015) 
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5. O mundo “after paris” 

Nessa seção será mostrado como os efeitos das decisões acordadas na convenção 

de Paris estão afetando a tomada de decisão dos Estados, com relação as suas 

políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e sustentável. 

5.1 Europa 

Com o objetivo de reafirmar seu compromisso com a pauta mundial emergente após 

a conferencia de paris, a comissão europeia presidida pela alemã Ursula von der 

Leyen criou em 2019 o Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal). Seu 

objetivo é, de certa forma, servir de roteiro composto por ações a serem seguidas 

pelos países membros do bloco, afim de combater as mudanças climáticas e tornar 

o continente neutro em emissões de carbono até 2050; tudo isso sem comprometer 

a sustentabilidade e competividade da sua economia. (Comissão Europeia, 2019) 

 Fighting climate change has become the greatest responsibility of our times. And 

this is why in europe we have set our objetive: to become the first carbon-neutral 

continent by 2050. This means leading an entire continent towards transitioning 

to clean energy, reinventing our infraestructure, and much, much more. It may 

sound abstract, and it sounds huge. And yes, it’s actually both 

(von der Leyen, Ursula, 2020) 

Dentre as ações previstas no pacto estão: investimentos em tecnologias não 

prejudiciais para o meio ambiente; um maior apoio a inovação industrial; a 

implementação de formas de transporte mais limpas; a descarbonizarão do setor 

energético e a criação de fundos de investimento para auxiliar as regiões mais 

afetadas, promovendo uma transição justa. Com o objetivo de assegurar a 

competitividade da sua indústria, também está em pauta a imposição de barreiras 

tarifárias a produtos oriundos de países que não demonstram o mesmo 

comprometimento com o meio ambiente; os chamados impostos de carbono ou 

carbon taxes (Comissão Europeia, 2019). 

Recentemente em outubro de 2020 o parlamento europeu, motivado pelo pacto 

ambiental europeu, aprovou uma nova meta de redução das taxas de emissão de 

gases provocadores do efeito estufa de 55% a 60% até 2030 em comparação com o 

ano de 1990. De acordo com a parlamentar Jytte Guteland, essa nova meta deve ser 

encarada como um grande passo em favor do cumprimento dos objetivos firmados 

no acordo climático de Paris. (Reuters, 2020) 
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5.2 EUA 

Os EUA sob a administração de Donald Trump (2017-2021); que de acordo com 

Edward Yong, New York Times (2016), já havia questionado a veracidade das 

mudanças climáticas, tendo inclusive chamado o aquecimento global de boato 

chinês (“chinese hoax”) com o objetivo de tornar a indústria dos EUA não 

competitiva; declarou em 2019, durante seu último ano de mandato, que tinha a 

intenção de futuramente retirar o país do acordo de Paris e que estaria dando início 

no seu processo de remoção. De acordo com uma declaração feita pelo secretário 

de estado da administração Trump, Mike Pompeo, os termos firmados em paris 

seriam fardos intoleráveis para a economia dos EUA. 

Today the United States began the process to withdraw from the Paris 

Agreement.  Per the terms of the Agreement, the United States submitted formal 

notification of its withdrawal to the United Nations.  The withdrawal will take 

effect one year from delivery of the notification [...] President Trump made the 

decision to withdraw from the Paris Agreement because of the unfair economic 

burden imposed on American workers, businesses, and taxpayers by U.S. pledges 

made under the Agreement. (POMPEO, Mike, 2019) 

A decisão de Donald Trump de retirar os EUA do acordo colocou um grande ponto 

de interrogação no que seria do futuro do acordo caso a saída da maior economia 

do mundo, e segundo maior emissor de gases do efeito estufa realmente se 

confirmasse. Esse seria o segundo acordo climático firmado por um governo 

democrata, porém revogado por outro republicano. O primeiro tendo sido o 

protocolo de Kyoto de 1997 acordado durante a administração de Bill Clinton 

(1993-2001), que posteriormente seria revogado por George W. Bush (2001-2009). 

(SÆLEN, HOVI, SPRINZ, UNDERDAL, 2020) 

Porém, por conta das próprias regras firmadas no desenvolvimento do acordo em 

2016, a decisão de fato de retirar os EUA do acordo de Paris só poderia acontecer 

após a eleição presidencial que ocorreu em 2020, entre o republicano Donald Trump 

que tentou a reeleição, e o democrata eleito Joe Biden que serviu como vice-

presidente durante a administração Obama (2009-2017). Uma vez dado o início / 

aviso prévio no processo de remoção, um ano teria que se passar até que a saída 

pudesse realmente ser feita. (FRIEDMAN, Lisa, New York Times, 2019) 

Apesar de Donald Trump durante seu mandato ter expressado diversas vezes seu 

ponto de vista negacionista com relação à pauta ambiental, cada vez mais 

movimentos pro-meio ambiente, junto com a própria pauta ambiental vem 
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ganhando força no país. Como exemplo desses movimentos, temos o chamado We 

Are Still In composto por centenas de empresas e local governments que buscam 

mostrar ao resto do mundo que apesar das ações e declarações feitas governo de 

Trump, muitos americanos e membros da sociedade civil estão comprometidos com 

o futuro do meio ambiente. (FRIEDMAN, Lisa, New York Times, 2019) 

Outra iniciativa que demonstra essa crescente preocupação foi a resolução chamada 

Green New Deal, proposta em fevereiro de 2019 pela representante Alexandria 

Ocasio-Cortez de Nova York e o Senador Edward J. Markey de Massachussetts, 

ambos democratas. A resolução tinha como objetivos o combate as alterações 

climáticas por meio da implementação e incentivo de alternativas energéticas 

limpas, e a desigualdade econômica através da criação de empregos voltados para 

atender as novas necessidades vigentes com a transição energética. O nome Green 

New Deal refere-se as políticas econômicas adotadas em 1933 durante a 

administração do presidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945) para combater a 

grande depressão nos EUA. (FRIEDMAN, Lisa, New York Times, 2019) 

No dia 25 de março de 2019 a resolução do Green New Deal foi votada pelo senado 

dos EUA, não tendo sido aprovada por uma margem de 0-57. O partido republicano 

na época contava com a maioria do número de senadores, e todos eles somados a 

mais 4 democratas votando de maneira contrária a resolução. (GRANDONI, 

SONMEZ, The Washington Post, 2019) 

O tempo de debate a respeito das mudanças climáticas nas eleições presidenciais 

dos EUA também é algo que andou sofrendo alterações nos últimos anos. De acordo 

com Daniel Yergin (2020), nas eleições presidenciais de 2012 não houve nenhuma 

pergunta referente as mudanças climáticas. No ano de 2016, em todos os debates 

presidenciais o tema teve um total de cinco minutos de discussão. Agora mais 

recentemente em 2020, somente canal televisivo CNN promoveu um evento de sete 

horas de duração a respeito do tema. O tópico se tornou, em um espaço de 8 anos, 

um dos assuntos mais abordados em toda corrida presidencial dos EUA, 

principalmente por se tratar de um fator decisivo para a escolha de voto da geração 

do milênio. (YERGIN, Daniel, 2020) 

Diferentemente de seu antecessor, o democrata eleito nas eleições presidenciais de 

2020, Joe Biden possui planos ousados e importantes para que a transição 
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energética dos EUA caminhe de forma positiva. Dentre suas promessas de 

campanha, Biden prevê um plano de ação para tornar a matriz energética dos EUA 

100% renovável e carbono neutra até 2050. Para cumprir essa meta, além de cortar 

os subsídios voltados para produção de combustíveis fosseis, estão previstos 

investimentos no valor de US$ 1,7 tri ao longo de 10 anos com objetivo de renovar 

a infraestrutura e incentivar industrias e empreendimentos da área. (BIDEN, 

Climate Plan, 2019) 

I know that climate change is the challenge that’s going to define our American 

future — and I know meeting this challenge will be a once-in-a-century 

opportunity to jolt new life into our economy, strengthen our global leadership, 

and protect our planet for future generations. 

(Biden, 2020) 

De acordo com seu plano de campanha, é esperado que Biden retome o “discurso” 

pro-meio ambiente presente ao longo da administração Obama, e que promova 

mudanças concretas voltadas para a situação climática e ambiental. Como por 

exemplo, com relação ao desejo de seu antecessor de retirar os EUA do acordo de 

paris, Biden se declarou contrário à ideia, prometendo que se eleito iria não só 

reingressar o país no acordo, mas como também liderar um esforço global voltado 

para a pauta ambiental. 

Re-enter the Paris Agreement on day one of the Biden Administration and lead a 

major diplomatic push to raise the ambitions of countries’ climate targets. The 

Paris Agreement was a historic breakthrough for the world, and reflected the 

power of patient, strategic diplomacy in service of America’s long-term national 

interests. (Biden Climate Plan, 2020) 

 

5.3 China 

De acordo com a Xinhua, a agência oficial de notícias do governo chinês, a China 

está comprometida em cumprir sua promessa firmada em 2014 de atingir o pico nas 

suas emissões de carbono antes de 2030; além disso o governo chinês também 

planeja de até o ano 2060 atingirem a neutralidade nas suas emissões de carbono 

A meta de intensidade de carbono está prevista para ser definida para o período 

do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) de acordo com as de emissão de carbono, 

e serão elaborados planos específicos para enfrentar à mudança climática, de 

acordo com o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente. [...] O governo não tem 

subestimado os desafios para alcançar o progresso ecológico a longo prazo. Para 

atingir a neutralidade de carbono até 2060, os sistemas sociais, econômicos, 

energéticos e tecnológicos precisam se adaptar e se transformar. É importante 
considerar o impulso à transição ecológica como uma fonte de crescimento e não 
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como um obstáculo para a economia. Os formuladores de políticas aproveitarão 

as oportunidades históricas apresentadas pela nova rodada de revolução 

científica e tecnológica para promover a transformação e atualização das 

estruturas econômicas, energéticas e industriais. (People’s Daily, 2020) 

 

5.4 Norte da África e Oriente Médio 

Prevendo possíveis desvalorizações do petróleo no mercado internacional, 

motivadas por políticas internacionais pró meio ambiente e o surgimento de novas 

tecnologias, países historicamente exportadores de petróleo, tanto do norte da 

África quanto do Oriente Médio, vem tentando promover de maneira gradual 

maiores diversificações na sua economia afim de diminuir suas dependências na 

venda dessa commodity. 

In the 1970s, recognition of the exhaustibility of oil drove diversification policies. 

With the sharp swings in oil prices in the 1990s, the focus shifted toward coping 

with the volatility of oil revenue. Since the Arab Spring, which began in 2011, 

concerns about demographics and unemployment have found greater urgency. 

The most recent worries include the shale revolution and the likely decline in 
global demand for fossil fuels caused by environmental concerns.  

(MAZAREI, Adnan, PIIE, 2019) 

Apesar dos esforços dos países na região, pouquíssimo progresso realmente foi 

evidenciado na promoção dessa maior diversificação. Dentre as dificuldades 

enfrentadas podemos citar: políticas macroeconômicas fracassadas, políticas 

industriais que não foram capazes de gerar vantagens comparativas, restrições 

comerciais impostas pela comunidade internacional, corrupção, escassez de capital 

humano qualificado e conflitos armados. (MAZAREI, Adnan, PIIE, 2019) 

De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (2018), dentre os anos de 

1980 e 2014, a diversificação de produtos exportados pelos países da região variou 

em média apenas 5% a 10%. Já no setor de serviços, houve um aumento 

considerável de 80% motivado pelo aumento no número de serviços nas últimas 

décadas. Com relação à posição ocupada por esses países nas cadeias global de 

valor, todos aumentaram suas participações, em grande maioria como fornecedores 

de matérias primas. 

The decline in oil prices since 2014 has intensified pressures to restructure and 

diversify. Most MENA oil exporters have been developing strategies for putting 

their fiscal houses in order, promoting more sustainable development, and 

creating jobs. (MAZAREI, Adnan, PIIE, 2019) 
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Figura 3 Level of diversification of goods exports achieved by oil exporters 

in the Middle East and North Africa between 2010 and 2014 
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6. Dados sobre emissões de CO2 

Nessa seção serão abordados os principais pontos referentes a emissão de CO2 na 

atmosfera, analisando os principais Estados juntamente com suas emissões per 

capita e variações recentes, setores da economia e combustíveis fosseis mais 

poluentes. 

Apesar de todos os esforços, as emissões globais de CO2 atingiram um novo 

patamar histórico no ano de 2018 com 33,5 bilhões de toneladas emitidas, 

motivadas por aumentos na atividade econômica e tamanho populacional. Somente 

a China em um espaço de 19 anos, por conta do seu gigantesco crescimento 

econômico e industrial, mais do que triplicou suas emissões de CO2 na atmosfera, 

ultrapassando o bloco europeu como um todo e os EUA, que até então ocupavam o 

posto de maior emissor. Apenas por via de comparação, se juntarmos toda a 

produção de CO2 do ano de 2018, tanto dos EUA quanto da Índia e da Rússia, não 

chegamos na produção total Chinesa. O que justifica tamanha emissão é a própria 

natureza da matriz energética chinesa, que ainda é altamente dependente de 

termelétricas movidas a carvão. 

 

Tabela 8 CO2 emissions from fuel combustion: trends for selected economies 
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Com relação as taxas de emissão pelos diferentes tipos de combustíveis fosseis, 

coincidentemente a emergência do carvão como maior emissor se dá no mesmo 

período histórico da ascensão chinesa por conta da sua matriz energética. 

 

Tabela 9 CO2 emissions by energy source. World 1990-2018 

No que diz respeito a variação nas emissões de CO2 por parte dos países no ano de 

2019 em comparação ao ano anterior, os EUA por conta da crescente substituição 

no uso de carvão e petróleo pelo gás natural na sua matriz energética, foi o país que 

apresentou a maior diminuição nas suas emissões. A China por sua vez, devido à 

sua excessiva dependência no uso de termelétricas movidas a carvão e constantes 

crescimentos nas suas atividades econômico indústrias, foi o país que apresentou o 

maior crescimento em suas emissões. 
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Tabela 10 Annual change in CO2 emissions for top emitters, 2019 

Com relação aos setores mais poluentes no ano de 2018, a produção energia elétrica 

foi responsável por quase metade das emissões de CO2, seguido pelos setores da 

indústria e do transporte. É importante ressaltar que a maior parte de toda produção 

de energia elétrica é voltada para atender as demandas tanto das industriais quanto 

das residenciais, transformando o setor industrial no maior emissor final. 
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Tabela 11 Global CO2 emissions by sector, 2018 

Tratando de emissão per capita, de acordo com dados da International Energy 

Agency, enquanto que a média global no ano de 2018 se manteve em 4.4 toneladas 

de CO2, aproximadamente metade da população mundial produziu uma média de 

menos da metade desse valor. A taxa de emissão per capita dos EUA no ano de 

2018 se encontrou no impressionante número de 15.3 toneladas, totalizando mais 

do que o triplo da média global no mesmo ano, seguido pela Arábia Saudita na 

segunda colocação com 14.59 toneladas. Porém é importante ressaltar que de 

acordo com o próprio censo populacional dos EUA, sua população está na ordem 

dos 330 milhões de habitantes, enquanto que a Arábia Saudita se encontra em 34 

milhões. 
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7. Comercio internacional de combustíveis fosseis 

 

7.1 Petróleo 

Economicamente falando, o petróleo é sem sombra de dúvidas o mais “complexo” 

e flexível de todos os combustíveis fosseis. Seu uso pode variar desde a geração de 

combustível para automóveis e aeronaves, até a produção de plástico para uso 

industrial. Dado ao atual estado das artes, sua demanda está diretamente relacionada 

com as condições econômicas mundiais; em outras palavras se a economia mundial 

estiver aquecida consequentemente sua demanda aumentará, porém se estiver em 

recessão ela diminuirá; fazendo com que seus preços estejam sujeitos a constantes 

flutuações. 

 

Tabela 12 Nominal crude oil imports costs (IEA average) 

De acordo com dados da International Energy Agency, um dos principais pontos 

referentes ao comércio internacional de petróleo no ano de 2019, foi uma pequena 

diminuição na diferença entre a demanda e a oferta global dessa commodity no 

mercado internacional. A variação é justificada por conta de quedas na demanda, e 

aumentos na oferta dos países membros da OCDE; e o oposto ocorrendo nos países 

não membros, aumento da demanda e diminuição da oferta. 



37 
 

 

 

Tabela 13 World oil supply and demand 

 

 

Tabela 14 Change in OECD oil production by main producing countries 
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Tabela 15 Change in oil product demand in the main OECD oil consumer 

countries between 2018 and 2019 

 

Com relação aos setores que apresentam o maior consumo final de petróleo, o de 

transporte por conta da altíssima dependência do setor automobilístico e 

aeroespacial, foi o que apresentou de maneira bem destoante o maior consumo final, 

totalizando mais de 50% de seu total. 

 

Tabela 16 Oil products final consumption by sector, World 1990-2018 
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Os EUA por sua vez, por conta da revolução promovida pelo Shale Oil, se 

consolidaram novamente no ano de 2019 como o maior produtor de petróleo 

mundial, tendo inclusive aumentado sua produção em 10.9% em comparação com 

2018, dando continuidade a tendência que vem desde meados de 2013. Apesar de 

se encontrar na terceira colocação dentre os maiores produtores de petróleo no ano 

de 2019, a Arábia Saudita por sua vez, de acordo com dados da US. Energy 

Information Administration (EIA), desempenha um papel fundamental no mercado 

internacional de petróleo por conta da sua “spare capacity” ou “capacidade ociosa” 

na produção da commodity; podendo atuar em última instância como balanceador 

de seus preços no mercado internacional. 

EIA defines spare capacity as the volume of production that can be brought on 

within 30 days and sustained for at least 90 days. Saudi Arabia, the largest oil 

producer within OPEC and the world's largest oil exporter, historically has had 

the greatest spare capacity. Saudi Arabia has usually kept more than 1.5 - 2 

million barrels per day of spare capacity on hand for market management. OPEC 

spare capacity provides an indicator of the world oil market's ability to respond 

to potential crises that reduce oil supplies. As a result, oil prices tend to 
incorporate a rising risk premium when OPEC spare capacity reaches low levels. 

(EIA) 

 

Tabela 17 Crude and NGL production in the world's top six producers 

 

Apesar da revolução promovida pela descoberta do Shale Oil, e o gigantesco 

crescimento produtivo dessa commodity nos EUA evidenciado nas últimas 

décadas; dentre os 3 combustíveis fosseis em análise nesse trabalho, desde 1990 até 

2018, o petróleo foi o que apresentou a menor taxa de variação comercial, tendo 
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aumentado aproximadamente 50% durante toda a série histórica. A maior mudança 

a ser evidenciada é que países que antes desempenhavam papeis fundamentais na 

produção e no comercio dessa commodity, em maior parte membros da OPEP, 

estão cada vez mais perdendo seu espaço e protagonismo nesse mercado. (IEA) 

 

Tabela 18 Crude oil imports vs. exports, World 1990-2018 

 

Com relação a participação de cada um dos membros da OPEP na produção total 

de petróleo dentre os países do bloco, desde o ano de 1971 houveram significativas 

reconfigurações em seu desenho produtivo. A Arábia Saudita por exemplo, apesar 

de historicamente sempre ter sido um grande produtor de petróleo, hoje é 

responsável por representar um terço de toda produção de petróleo da OPEP; o 

Iraque por sua vez dobrou sua participação produtiva, indo de 7% em 1971, a 14% 

em 2019. O Irã juntamente com a Venezuela, por conta das sanções impostas pela 

comunidade internacional e pelos conturbados cenários políticos e econômicos de 

ambos os Estados, foram os membros que apresentaram as maiores quedas em suas 

participações produtivas, indo respectivamente de 18% e 15% em 1971 para 9% e 

3% em 2019; ambos países também foram os que apresentaram a maior diminuição 

produtiva no ano de 2019 em comparação com 2018, com quedas de 29% pelo lado 

iraniano, e 36% pelo lado venezuelano. Por conta das já citadas recentes 

preocupações referentes ao meio ambiente que estão levando a quedas na demanda 
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e nos preços do petróleo, a produção total da OPEP no ano de 2019 em comparação 

ao ano anterior apresentou uma queda de 5,3%. (IEA) 

 

Tabela 19 OPEC oil production and composition in 1971 and 2019 
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Tabela 20 Change in OPEC production 

Apesar de atualmente ser o país com a maior produção de petróleo no mundo, os 

EUA ocupam apenas a sexta colocação no ranking de maiores exportadores dessa 

commodity, ainda destinando a sua grande maioria para atender sua demanda 

interna. Na primeira colocação se encontra a Arábia Saudita, que ao contrário dos 

EUA, destina a maior parte da sua produção para o mercado internacional; seguido 

pela Rússia e Canadá. (IEA) 

Vale a pena ressaltar, que após o primeiro choque do petróleo de 1973, as 

exportações dessa commodity por parte dos EUA sofreram duras restrições por 

conta do “Project Independence 1980”, criado durante a administração Nixon 

(1969-1974) com objetivo de assegurar a segurança energética e econômica do país 

(Milestones, Office of The Historian). Restrições essas que foram revogadas apenas 

em 2015. 

On December 18th Congress voted to put an end to the problem by lifting the 40-

year-old export ban as part of an omnibus budget bill. [...] The move has three 
potentially positive outcomes. It will increase the market for the light, sweet crude 

pumped out of America’s shale deposits, which may eventually give the fracking 

industry a fillip. It will give refineries outside America access to a greater variety 

of oil, enabling them to operate more efficiently. And it will make West Texas 

Intermediate (WTI), the reference price in the United States, a global benchmark 

for light, high-grade crudes to rival Brent, an international benchmark that is 

based on a mix of heavier crudes. That would make oil trading more efficient. (The 

Economist, 2015) 
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Tabela 21 Crude and NGL exports; world's top exporters 

 

Motivado pelo seu exponencial crescimento econômico e industrial evidenciado 

nas últimas décadas, a China a partir do ano de 2018 passou a ocupar o posto de 

maior importador de petróleo, seguido pelos EUA que por conta do aumento das 

suas produções internas apresentou grandes quedas nos últimos anos no seu nível 

de importação. A índia por sua vez, de acordo com a Internacional Energy Agency 

(IEA), andou apresentando ao longo dos últimos anos significativos aumentos na 

sua capacidade de refino, fazendo com que o país passasse a ocupar em meados de 

2011 a terceira colocação no ranking. 
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Tabela 22 Crude and NGL imports: world's top importers 

 

7.2 Carvão 

O carvão atualmente de acordo com dados da IEA, é responsável por atender 

aproximadamente um terço de toda a demanda por eletricidade no mundo; grande 

parte desse fato se dando por conta da dependência chinesa em seu uso na sua matriz 

energética. De todos os combustíveis fosseis, o carvão é sem sombra de dúvidas o 

mais poluente; colocando seu uso para fins energéticos possivelmente em xeque 

nos próximos anos devidos às previamente citadas crescentes preocupações 

ambientais. 

O comércio internacional de carvão, desde 1990 até 2018, apresentou um aumento 

de aproximadamente 150% ao longo de toda a série histórica; sendo a partir de 

meados dos anos 2000 que é evidenciado o grande crescimento no comercial dessa 

commodity, em grande parte atrelado ao exponencial aumento das atividades 

econômicas e industriais chinesas nesse mesmo período; demonstrando apenas em 

2015 sinais de queda, seguida por uma rápida recuperação. (IEA) 
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Tabela 23 Coal imports vs. exports. World 1990-2018 

 

De acordo com dados da International Energy Agency (IEA), os principais pontos 

relativos ao comércio internacional de carvão no ano de 2019 foram:  

 Aumento de 1,5% na produção mundial em relação ao ano anterior, 

motivado por aumentos nas atividades da China e Indonésia; em 

contrapartida tanto os EUA quanto a União Europeia registraram suas 

menores taxas de produção. 

 Aumento de 1,3% das exportações das exportações mundiais, grande parte 

por conta da demanda Chinesa e Indiana. 

 Diminuição de 1,2% de seu consumo mundial, justificado por quedas nas 

demandas tanto dos EUA, quanto dos países Europeus. 

 Uma considerável diferença, com relação a dependência da commodity dos 

países asiáticos e o resto do mundo nas suas matrizes energéticas. 
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Tabela 24 World coal production, supply and trade trends, 1990-2019 

 

Com relação aos setores que apresentam o maior consumo de carvão, a indústria é 

a que de longe mais se destaca; e o que justifica tamanho consumo é a importância 

dessa commodity tanto na produção de ferro e aço, quanto seu uso em usinas 

termoelétricas para gerar energia. Também é importante ressaltar, que assim como 

dito anteriormente, o significativo aumento no uso de carvão evidenciado a partir 

do ano de 2002 está diretamente atrelado com o aumento das atividades industriais 

e econômicas chinesas.  
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Tabela 25 Coal final consumption by sector, World 1990-2018 

 

No que se refere a produção de carvão, de acordo com a IEA, a China é o país que 

apresenta os maiores números desde o ano de 1985, tendo sido responsável por 

aproximadamente 46,6% do total produzido mundialmente no ano de 2019, 

destinando sua quase totalidade para atender sua demanda interna; seguido pela 

Índia na segunda colocação com 9,7%, e os EUA com 8,1%. 

 

Tabela 26 World total coal production, 1978-2019 
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Tabela 27 Production by major coal producers (Mt) 

 

Dentre os três maiores exportadores de carvão no mundo no ano de 2019, temos a 

Indonésia com 31,7% das exportações mundiais, a Austrália com 27,4%, e pôr fim 

a Rússia com 15,1%; totalizando mais de três quartos do total exportado. 
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Tabela 28 Total exports by major exporters, 1978-2019 

 

 

Tabela 29 Major coal exporters (Mt) 
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Com relação as importações de carvão no ano de 2019, mais de dois terços foram 

feitas apenas por países asiáticos; e dentre os três principais importadores temos a 

própria China ocupando a primeira colocação com 21% dessas importações, a Índia 

com 17,3% e por fim o Japão com 13%. 

 

Tabela 30 Total imports by major importers 
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Tabela 31 Imports by major coal importers, Mt 

 

7.3 Gás Natural 

O gás natural por sua vez pode ser considerado a alternativa mais limpa dentre todos 

os outros combustíveis fosseis, fazendo com que seu uso no longo prazo, 

principalmente como substituto ao carvão em termelétricas, possa continuar sendo 

uma alternativa viável à medida que transacionamos para um futuro “mais verde” 

e livre de emissões de carbono. (ZOBACK, Mark, 2018). 

When you look at the global green-house gas problem, what happens in the 

developing world really matters. Switching from coal to natural gas, over the next 

couple of decades, is something we can do quickly and basically cut emissions by 

about a fator of two. [...] the conversion from coal to natural gas is a relatively 

easy thing to do. (ZOBACK, Mark, 2018) 

Por outro lado, exatamente por se tratar de um gás, tanto sua estocagem quanto 

transporte acabam por depender de altíssimos investimentos em infraestrutura e 

tecnologias de ponta; seja através da construção de gasodutos, gigantescos tanques 

para armazenagem ou de navios voltados para seu transporte; acabando por 

prejudicar sua viabilidade em determinados lugares do mundo, seja por falta de 

know-how tecnológico, fator capital para investimentos, ou pura e simplesmente 

dificuldades logísticas. 
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Vale a pena ressaltar que o comércio internacional de gás natural pode ser feito 

através de dois métodos principais; o primeiro sendo através de gasodutos que 

ligam um país ao outro, e o segundo sendo por via marítima através de seu 

transporte na sua forma líquida em navios especializados. 

O grande problema referente ao comércio internacional de gás natural por meio de 

gasodutos, é que muitas das vezes eles acabam por ter que passar em meio ao 

território de um terceiro país, ficando a mercê de suas taxas que acabam por 

encarecer o seu custo, e possíveis indecisões referentes a sua existência no futuro. 

Como por exemplo o caso de certos gasodutos russos, construídos ainda na época 

da antiga época União Soviética, que passam em meio aos territórios tanto da 

Polônia quanto da Ucrânia com destino ao oeste europeu. 

[...] the tariffs—that is, the fees—that Ukraine earned on the transmission of 

Russian gas to Europe through its pipelines and territory were a major source of 
government revenue. [...] That meant Russia also depended on Ukraine; as late 

as 2005, 80 percent of its gas exports to Europe passed through Ukraine’s 

pipelines. (Yergin, Daniel, 2020, p. 81) 

De acordo com a Petrobrás, o gás natural que conhecemos se torna líquido ao ser 

submetido a uma temperatura de -162 graus Celsius, dessa forma diminuindo seu 

volume em aproximadamente 600 vezes, passando assim a se chamar Gás Natural 

Liquefeito (GNL). Essa prática é de extrema importância pois viabiliza seu 

transporte em navios especializados. 

Com relação ao comercio internacional de gás natural, de acordo com dados da 

International Energy Agency, dentre os anos de 1990 a 2018 houve um aumento de 

aproximadamente 140% no volume comercializado; sendo o maior aumento 

evidenciado a partir de meados dos anos 2000, após a “descoberta” e popularização 

do Shale Gás nos EUA, juntamente com as crescentes preocupações ambientais por 

parte dos Estados, que está levando os mesmos a promoverem substituições no uso 

do carvão em termelétricas por gás natural devido a sua natureza menos poluente. 

(ZOBACK, Mark, 2018) 
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Tabela 32 Natural gas imports vs. exports, World 1990-2019 

 

Dentre os setores que mais utilizam o gás natural em suas atividades, a indústria 

seja através da geração de energia em termoelétricas, ou até mesmo servindo de 

matéria prima para a produção de fertilizantes é o que acaba por consumir a maior 

parte. Sua utilização nas residências também está muito presente, desde seu uso na 

cozinha para a preparação de alimentos, até seu uso para fins de aquecimento. 

 

Tabela 33 Natural gas final consumption by sector, World 1990-2018 



54 
 

 

De acordo com dados da International Energy Agency, dentre os principais pontos 

referentes ao comércio internacional de gás natural no ano de 2019 em comparação 

com o ano anterior, houveram aumentos tanto em sua produção, no valor de 3,3% 

atingindo um novo patamar histórico, quanto na sua demanda global em 1,5%. 

 

Tabela 34 World natural gas production by region, 1973-2019 

 

 

Tabela 35 World natural gas demand by region, 1973-2019 
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Tal aumento na produção está diretamente relacionada aos países membros da 

OCDE, que no ano de 2019 apresentaram em média um aumento de 6,1% em 

relação ao ano anterior; em especial os EUA, que apresentou um aumento de 10,2% 

na produção devido a sua gigantesca indústria de “Shale Gas”, se consolidando 

como maior produtor global, com 23,4% de toda produção de gás natural no mundo. 

 

Tabela 36 World's gas producers 2019 

 

A Rússia por sua vez, contando com uma gigantesca extensão territorial e uma 

abundancia imensurável de recursos naturais, se encontra na segunda colocação dos 

maiores produtores de gás natural, sendo responsável por 18,3% da sua produção 

global; tendo inclusive aumentado sua produção em 1,6% no ano de 2019 em 
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comparação com o ano anterior. Por conta da sua favorável posição geográfica, 

estando próxima tanto do mercado asiático quanto europeu, contribuindo para a 

logística de transporte, a Rússia é atualmente contando com sua estatal Gazprom, o 

maior exportador de gás natural no mundo; seguido pela Qatar, Noruega, Austrália 

e finalmente os EUA na quinta colocação. De acordo com Daniel Yergin (2020) a 

Rússia desempenha um papel fundamental no abastecimento da matriz energética 

europeia, sendo responsável por aproximadamente 35% de toda a oferta de gás 

natural no continente. 

 

Tabela 37 World's gas exporters 2019 

Com relação aos maiores importadores, tanto a China com sua gigantesca e 

crescente capacidade econômica industrial, quanto o Japão por conta da sua 

escassez de recursos naturais, são respectivamente os maiores importadores de gás 

natural do mundo. A Alemanha e a Itália se encontram na terceira e na quarta 
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colocação respectivamente; seguindo uma tendência de renovação nas suas 

matrizes energéticas que vem desde aproximadamente 1990, e que cada vez mais 

está se tornando presente no continente europeu; diminuindo o uso de alternativas 

poluentes como petróleo e carvão, as substituindo por alternativas energéticas mais 

verdes como biocombustíveis, eólica ou o próprio gás natural. 

 

Tabela 38 World's gas importers 2019 
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8. Previsões 

Essa seção tem como objetivo apresentar as diferentes perspectivas referentes ao 

futuro dos combustíveis fosseis na matriz energética mundial, levando em 

considerações diferentes cenários e pontos de vista. 

Antes de mais nada é importante dizer que a pandemia do COVID-19, de acordo 

com o IEA World Energy Outlook 2020, foi o evento histórico que causou as 

maiores mudanças relativas ao setor energético mundial, fazendo com que seus 

impactos perdurem ao longo dos próximos anos. Ainda é muito cedo para afirmar 

se a pandemia representará um atraso para a realização de uma transição energética 

mais sustentável, ou um catalisador para sua ocorrência. 

Com relação aos possíveis cenários referentes ao futuro da configuração da matriz 

energética mundial, de acordo com o BP Energy Outlook 2020, as fontes 

energéticas renováveis foram as que apresentaram em todos os cenários o maior 

aumento em seu uso, tendo aumentado em mais de 10x nos cenários Rapid e Net 

Zero, indo de apenas 5% em 2018, para aproximadamente 40% e 60% 

respectivamente em 2050. Esse aumento no uso de fontes renováveis estando 

diretamente relacionado com a diminuição no uso dos combustíveis fosseis na 

matriz energética mundial, diminuindo de 85% em 2018, para 40% e 20% em 2050 

nos cenários Rapid e Net Zero respectivamente. Já o cenário business-as-usual se 

assemelha a duas outras projeções promovidas no ano de 2017, a primeira sendo da 

Copenhagen Economics em parceria com a Energy Transitions Comission (ETC), 

tendo como referência a diminuição de 2C° acordada no Acordo de Paris (2015), 

onde é previsto que o uso de combustíveis fósseis na matriz energética mundial 

diminuirá de 85% para 60% no ano de 2040, concentrando-se em diminuições no 

uso do carvão e aumentos no gás natural; a segunda sendo da US. Energy 

Information Administration (EIA) onde é previsto que em 2040 os combustíveis 

fósseis ainda representarão 77% da matriz energética mundial. 
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A picture of the new energy system is emerging. With bold action, 

renewable electricity such as solar and wind power could rise from 5% 

of supply today to 25% in 2035, and nearly 50% by 2050. Oil and coal 

use will drop, although cleaner natural gas will remain central.  

(The Economist, 2020) 

 

Tabela 39 Primary energy consumption by source 2050 

 

Tabela 40 Shares of primary energy in Rapid 
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The transition to a lower carbon energy system [...] leads to a fundamental 

restructuring and reshaping of the global energy system [...]. For much of history, 

the global energy system has tended to be dominated by a single energy source. 

For the first half of the previous century, coal provided most of the world’s energy. 

As the importance of coal declined, oil became the predominant energy source. 

The energy transition [...] means that for much of the next 20 years the global fuel 

mix is far more diversified than previously seen, with oil, natural gas, renewables 

and coal (for a time) all providing material shares of world energy. 

(BP Energy Outlook 2020, p. 16) 

8.1 Petróleo 

De acordo com as previsões feitas no BP Energy Outlook 2020, a demanda mundial 

por combustíveis líquidos (petróleo, biocombustíveis e outros) já atingiu, ou está 

próxima de ser atingida nas próximas décadas o seu auge, apresentando nos anos 

seguintes sucessivas quedas. Tal diminuição na demanda estará concentrada nos 

países “desenvolvidos” e a China; porém o inverso acontecendo na Índia 

juntamente com outros países Asiáticos e Africanos. 

 

Tabela 41 Liquid fuels consumption 2050 

No que diz respeito as alterações na oferta desses combustíveis líquidos no 

comercio internacional, no cenário Rapid, até 2050 haverá significativas quedas 

nesse aspecto, sendo os países não membros da OPEP, excluindo os EUA, os 

maiores responsáveis por esse efeito, totalizando aproximadamente dois terços da 

diminuição total dessa oferta. No cenário Business-as-Usual, nos próximos 10 anos 



61 
 

 

será evidenciado um aumento da oferta de petróleo nos EUA, que só começará a 

demonstrar sinais de queda a partir de 2030. Os países membros da OPEP por sua 

vez, apresentarão quedas em suas ofertas até o ano de 2030, posteriormente 

apresentando uma lenta e gradual recuperação, atingindo no ano de 2050 uma 

produção não muito diferente do que se foi evidenciada no ano de 2018. (BP Energy 

Outlook 2020) 

 

Tabela 42 Liquid fuels supply growth 2050 

 

8.2 Carvão 

No tocante ao comercio internacional de carvão, em ambos os três cenários a 

demanda mundial por essa commodity tenderá a diminuir, possivelmente não 

recuperando seu auge presenciado no ano de 2013. Tanto no cenário Rapid, quanto 

Net-Zero o carvão apresentara uma diminuição de aproximadamente 80% a 90% 

em seu uso para fins energéticos, passando no ano de 2050 a representar menos de 

5% da matriz energética mundial. Tal diminuição em ambos os cenários pode ser 

em grande parte justificada por uma possível mudança na configuração da matriz 

energética chinesa nos próximos anos, através da substituição do uso / dependência 
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de termelétricas a carvão, por alternativas energéticas mais sustentáveis e menos 

poluentes. 

Declines in Chinese coal consumption account for around half of the overall fall 

in global demand in these two scenarios, supported by declines in OECD, India 

and Other Asia.  

(BP Energy Outlook 2020, p.89) 

A diminuição no uso dessa commodity no cenário Business-as-Usual é bem menos 

expressiva do que nos dois outros cenários, diminuição essa também causada por 

iniciativas da China, EUA e países do bloco europeu; mais precisamente 

apresentando uma diminuição de 25% em seu uso no ano de 2050 em comparação 

com o ano base. Ao final da série histórica nesse cenário, aproximadamente 80% 

da demanda global por carvão será composta por países asiáticos. 

The falls in coal consumption are concentrated in the power and industrial 

sectors. In Rapid and Net Zero, the power sector accounts for around two-thirds 

of the decline as power generation is largely decarbonized; whereas in BAU, the 
falls are distributed roughly evenly between the two sectors. By 2050, the power 

sector accounts for around two-thirds of the remaining use of coal in BAU[...]. 

(BP Energy Outlook 2020, p.89) 

 

Tabela 43 Coal Consumption 2050 
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Tabela 44 Change in coal demand by sector and region, 2018-2050 

 

8.3 Gás Natural 

Dentre todos os combustíveis fosseis, o gás natural foi o que se mostrou ser mais 

resiliente em relação ao seu uso ao longo das previsões, tendo inclusive apresentado 

relativos aumentos em sua demanda ao longo dos 3 cenários previstos a partir de 

2020. No cenário Rapid, é evidenciado até o ano de 2035 sucessivos aumentos em 

sua demanda, causados em grande parte por uma possível iniciativa dos países 

asiáticos de substituírem o uso de carvão por gás natural em suas termelétricas. Já 

no cenário Business-as-Usual, motivada por aumentos na demanda da Ásia, África 

e Oriente Média a demanda mundial por gás natural aumentará em 

aproximadamente um terço nos próximos trinta anos. (BP Energy Outlook 2020) 
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Tabela 45 Gas consumption 2050 

 

Tabela 46 LNG imports and exports 2050 
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Quanto a sua oferta, o gás natural no cenário Business-as-Usual apresentou 

significativos aumentos em sua produção, em grande parte causados por possíveis 

variações produtivas positivas nos EUA, Oriente Médio e África. 

The main areas of increasing gas production in Rapid are China and Africa, 

supported by rising domestic consumption. US and Middle Eastern gas production 

by 2050 are largely unchanged from their 2018 levels, with marked falls in 

domestic demand offset by increased exports. Much of the exports are in the form 

of liquefied natural gas (LNG), which roughly doubles over the Outlook in Rapid, 

increasing the competitiveness and accessibility of natural gas around the 

globe[...]. (BP Energy Outlook 2020, p.77) 

 

Tabela 47 Gas production growth by region 2050 
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9. Conclusão 

A excessiva emissão de gases poluentes, gerados em sua maioria a partir da queima 

de combustíveis fosseis, está provocando violentas e sem precedentes mudanças 

climáticas por todo o planeta; não se limitando a um único povo ou território. Os 

Estados, por conta desse crescente problema, passaram a incluir questões relativas 

ao meio ambiente nas conferencias internacionais, sendo a primeira a conferencia 

de Estocolmo (1972); posteriormente muitas outras também tendo ocorrido 

voltadas para a abordagem do mesmo tema, como por exemplo o recente Acordo 

de Paris (2015). Dentre os principais objetivos dessas conferências ambientais em 

questão, podemos citar a organização de esforços coletivos alcançáveis referentes 

a abordagem da problemática. É inevitável que os resultados acordados ao longo 

dessas conferencias não abordem direta ou indiretamente questões relativas tanto 

ao uso, quanto ao comércio internacional de combustíveis fosseis, questões essas 

que quando combinadas ao desenvolvimento de novas tecnologias e alternativas 

energéticas mais limpas estão alterando os padrões comerciais dessas commodities 

por todo o globo. 

Dentre os próximos anos é previsto que, exatamente por conta de sua natureza 

poluente, os primeiros combustíveis fosseis a demonstrarem significativas quedas 

em seus usos e volumes comercializados sejam respectivamente o carvão e os 

derivados de petróleo. O gás natural por sua vez, exatamente por ser o mais limpo 

dentre todos os combustíveis fosseis e ser um possível substituto ao uso do carvão 

em termelétricas, demonstrou uma “expectativa de vida” maior referente ao seu 

consumo e comercio ao longo do tempo. De qualquer forma, de acordo com os 

dados e possíveis cenários apresentados nesse trabalho, é possível afirmar que o 

processo de descarbonização da matriz energética mundial será lento, e levará a 

diversas mudanças nas infraestruturas dos Estados. 
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