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RESUMO 

 

Trata este estudo a respeito da indústria do petróleo no Reino Unido, onde, através de uma 

pesquisa bibliográfica procurou-se compreender o desenvolvimento do setor de petróleo do 

Reino Unido, desde seu início até a atualidade, atuação das empresas no setor e análise de 

dados relativos à produção e reservas de petróleo e gás. O setor offshore de petróleo e gás do 

Reino Unido beneficia a vida de muitas pessoas de várias maneiras. Seus produtos sustentam 

a sociedade moderna, fornecendo energia para a indústria e o aquecimento de casas, 

combustível para transporte de mercadorias e pessoas em todo o mundo e as matérias-primas 

usadas para produzir muitos itens de uso diário. Através da sua extensa cadeia de 

fornecimento, emprega centenas de milhares de pessoas e contribui de forma importante para 

a economia do Reino Unido em termos de receitas fiscais, tecnologia e exportações. 
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ABSTRACT 

 

This work deals with the oil industry in the United Kingdom, which, through a bibliographical 

research, the development of the oil industry in the United Kingdom was studied, from its 

inception to the present day, companies' performance in the sector and data analysis oil and 

gas production and reserves. The offshore oil and gas sector in the UK benefit the lives of 

many people in many ways. Its products sustain modern society by providing energy for the 

industry and heating houses, transport fuel to carry goods and people around the world, and 

the raw materials used to produce many everyday items. Through its extensive supply chain, 

it employs hundreds of thousands of people and contributes significantly to the UK economy 

in terms of tax revenues, technology and exports. 

 

Keywords: Industry. Petroleum. UK. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Reino Unido é a união de quatro países: Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País 

de Gales. Com uma população maior que 65 milhões de pessoas, sempre foi uma das grandes 

potências europeias, graças ao poderio econômico e militar da Inglaterra.  

Durante a revolução industrial, o Reino Unido utilizava o carvão mineral em seus 

processos, principalmente por possuir uma grande reserva destes minerais. Porém, por volta 

de 1850, inicia-se a produção de óleo a partir do xisto na Escócia. Até este momento, as 

demandas dos países britânicos eram supridas quase que exclusivamente via importação. Com 

a descoberta na Escócia, dá-se início ao setor de petróleo.  

Ao longo dos anos seguintes, o petróleo se torna vital para o desenvolvimento dos 

países e a sua necessidade cresce em todo o mundo. Para o Reino Unido, além do seu 

desenvolvimento, o petróleo representou a vitória na primeira guerra mundial, mostrando a 

necessidade em desenvolver um setor industrial capaz de suprir as crescentes demandas. 

Por tempos, a exploração de petróleo por parte do governo britânico ocorreu em terra, 

mas, com o descobrimento de um grande campo de gás em Groningen na Holanda em 1959, 

iniciou-se um processo de intensas pesquisas para o desenvolvimento offshore no Mar do 

Norte, visto que o fato de ter gás em Groningen indicava que a rocha reservatório onde o gás 

estava poderia ser encontrado também no mar do Reino Unido. Entretanto, o Mar do Norte 

não pertencia somente ao Reino Unido e logo foi proposta uma divisão, originando uma das 

leis que regulamentam o Mar do Norte, a qual ficou conhecida como Continental Shelf Act 

1964. 

Após essa descoberta, medidas foram tomadas pelo governo britânico na tentativa de 

desenvolver cada vez mais o setor petrolífero, buscando equilibrar os interesses entre a coroa 

e as empresas atuantes na área. Diversos campos foram explorados no Mar do Norte, 

alavancando todo o setor e o Reino Unido. Atualmente, apesar de estar próximo de seu 

esgotamento, os campos produtores no Mar do Norte continuam com grande importância na 

produção de óleo e gás do país. 

Diante de todo o exposto, a indústria de petróleo britânica tornou-se relevante para o 

Reino Unido e para o mundo. Assim, é importante compreender seu desenvolvimento, o 

surgimento das empresas no setor e a evolução de suas descobertas e reservas de petróleo, 

sendo estes, objetos de estudo do presente trabalho. 
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O trabalho tem como objetivo compreender o desenvolvimento do setor de petróleo do 

Reino Unido, atuação das empresas e analisar a situação do setor nos tempos atuais. 

  Para isso, utilizou-se como material de suporte textos e publicação de diversos autores, 

incluindo livros com importantes referências e trabalhos acadêmicos. Também foram 

utilizados dados de sites do governo britânico e organizações ligadas ao setor de óleo e gás. 

O trabalho está estruturado em sete capítulos, o Capítulo 1 apresenta uma breve 

introdução do tema e os objetivos. 

O Capítulo 2 aborda o histórico da indústria do petróleo no mundo. 

O Capítulo 3 aborda o início do desenvolvimento do setor de petróleo no Reino Unido, 

desde as primeiras descobertas em terra até as influências da 1ª e 2ª Guerra Mundial. 

O Capítulo 4 aborda sobre a atuação do Reino Unido no Mar do Norte e também de 

como o governo britânico atuou após a descoberta de petróleo offshore. 

No Capítulo 5 será demonstrado dados e a expectativa da indústria de petróleo e gás 

no Reino Unido. 

O Capítulo 6 contém as considerações finais a respeito do tema, e, finalmente, as 

referências bibliográficas usadas para a composição do presente trabalho. 
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2 HISTÓRICO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO MUNDO 

 

O petróleo, derivado do latim significa "óleo de rocha". O termo hidrocarbonetos 

refere-se à composição química do petróleo. O petróleo é um composto predominantemente 

de átomos de hidrogênio e carbono; daí o nome hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos podem 

se combinar de várias maneiras para formar diversos compostos. Eles podem formar sólidos, 

como o asfalto usado para pavimentar estradas; líquidos como o petróleo líquido 

convencional e gases como o gás natural. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos 

leves que estão em um estado gasoso à temperatura e pressão normais e consiste 

principalmente de metano, mas também contém etano, propano, butano e pentano 

(D´ALMEIDA, 2015). 

As diferentes propriedades dos compostos de hidrocarbonetos são determinadas pelas 

diferenças no número e disposição dos átomos de hidrogênio e carbono que eles contêm. O 

carbono é muito mais pesado do que o hidrogênio e assim o peso da molécula de 

hidrocarboneto é predominantemente determinado pelo número de átomos de carbono. As 

moléculas de gás natural conterão apenas alguns átomos de carbono por molécula, enquanto o 

petróleo pesado, como alcatrão ou asfalto, pode conter um grande número de átomos de 

carbono por molécula. O petróleo também pode conter certas impurezas, como nitrogênio, 

enxofre e oxigênio (D´ALMEIDA, 2015). 

De acordo com Minadeo (2016), o termo petróleo bruto refere-se ao petróleo em seu 

estado "bruto" ou não refinado; isto é, o petróleo que sai do reservatório. Este petróleo bruto 

deve ser transportado para uma refinaria para ser separado em componentes como a gasolina, 

combustível de aviação, óleo combustível, antes de poder ser utilizado pelo consumidor. 

A principal importância do petróleo reside no fato de que ele é uma fonte de energia 

muito versátil e poderosa, embora tenha muitas outras fontes de energia que usamos 

rotineiramente, incluindo lenha, carvão e usinas hidrelétricas e nucleares. Todas essas fontes 

têm suas vantagens e desvantagens. Um ambiente limpo e uma fonte de energia renovável, 

certamente seria o mais desejável (MINADEO, 2016). 

O petróleo é uma fonte de energia não renovável. O que isto significa é que nossas 

fontes naturais de petróleo são finitas. A razão pela qual o petróleo tem grande importância 

para o homem é que ele fornece o combustível que aciona o motor de combustão interna. O 

motor de combustão interna foi inventado por Karl Benz em 1885. Gotlieb Daimler melhorou 

invenção e oito anos depois, Rudolph Diesel criou o motor que leva seu nome e que está 

representado na figura 1. Esses tipos de motores ainda são utilizados hoje em todos os tipos 
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de máquinas, incluindo automóveis, navios, tratores, geradores e tanques. O petróleo é 

também a matéria-prima para os combustíveis que são usados em motores a jato e, em alguns 

casos, para o combustível de motores para propelir espaçonave no espaço sideral 

(MINADEO, 2016). 

 

Figura 1 - Motor a diesel criado por Rudolph Diesel 

Fonte: Pinterest (2019) 1. 

 

D´Almeida (2015) afirma que várias teorias têm avançado ao longo dos anos quanto à 

origem do petróleo propondo uma origem animal, vegetal, mineral e até meteórica. Hoje, no 

entanto, a maioria dos cientistas acredita que o petróleo e o gás se originaram de matéria 

vegetal e animal que se acumulou nos sedimentos de grãos finos no fundo dos antigos mares 

milhões de anos atrás. Essa teoria sugere que o petróleo se originou como restos de inúmeros 

organismos que viviam no mar ou eram depositados ali com lama e lodo de rios e córregos 

pré-históricos. Os restos dessas plantas e animais antigos foram transformados em óleo e gás 

por ação bacteriana com calor e pressão resultantes de enterramentos profundos sob outros 

sedimentos. 

Ninguém sabe exatamente quando os primeiros humanos usaram o petróleo. Sabe-se, 

no entanto, que os povos antigos adoravam fogos sagrados alimentados por gás natural que se 

infiltra na superfície através de poros e rachaduras. O uso de asfalto gomoso viscoso em 

barcos à prova de água e casas térmicas foi registrado em 6000 aC. Cerca de 3000 aC, os 

1 Disponível no site: https://br.pinterest.com/pin/115756652892104737/. Acesso em 02 jul. 2019. 
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egípcios usavam asfalto na construção das pirâmides, para engraxar os eixos dos carros do 

faraó, como um agente de embalsamamento para múmias e em preparações medicinais 

(D´ALMEIDA, 2015). 

Existem inúmeras referências ao asfalto ou ao piche (uma forma de petróleo) na 

Bíblia, inclusive que serviu como argamassa para os construtores da Torre de Babel, foi usado 

pela mãe de Moisés para impermeabilizar seu berço de junco e por Noé para calafetar a Arca 

(D´ALMEIDA, 2015). 

Quando o óleo de baleia, a principal fonte de combustível para iluminação no início de 

1800, tornou-se escasso, uma nova fonte foi necessária. Os inventores começaram a destilar 

os óleos iluminantes e lubrificantes dos efluentes naturais de petróleo e do carvão. Apesar dos 

usos variados e inventivos serem reconhecidos, o petróleo ainda era considerado uma 

substância de pouca importância. Alguns achavam que era adequado apenas para uso como 

lubrificante, remédio patenteado, asfalto e querosene (para lâmpadas) e nada mais. Outros até 

argumentaram que a remoção de petróleo de baixo da superfície da terra apagaria o fogo de 

Hades. Entretanto, mudanças estavam ocorrendo no mundo, as quais tornariam inevitável o 

contínuo desenvolvimento e crescimento da indústria petrolífera (D´ALMEIDA, 2015). 

Segundo Minadeo (2016), por milhares de anos, as únicas fontes de petróleo foram os 

escoadouros de superfície ou os poços de alcatrão. Essas fontes não eram muito produtivas, 

então certos indivíduos decidiram procurar petróleo subterrâneo, perfurando. 

Em 1858, um fabricante de carruagens de 39 anos de idade de Hamilton, Ontário, 

chamado James Miller Williams fez a primeira grande descoberta de petróleo comercial na 

América do Norte em Oil Springs, Ontário. Perfuração em "camas de goma" em Lambton 

County, 25 km a sudeste de Sarnia, ele atingiu o petróleo a uma profundidade de apenas 18 

metros. Williams refinou o óleo que ele produziu e vendeu o produto como óleo de lâmpada. 

Na sequência, o coronel Edwin L. Drake descobriu petróleo em Titusville, Pensilvânia, 

perfurando até 21 metros. Esta descoberta se tornou o marco inicial da moderna indústria de 

petróleo nos Estados Unidos. Com essa descoberta, foram construídas diversas torres de 

perfuração na região, conforme mostra a figura 2 (MINADEO, 2016). 

Como resultado das descobertas de petróleo da década de 1850, numerosas refinarias 

foram construídas para transformar óleo cru em querosene para lâmpadas e em óleos 

lubrificantes para as máquinas da revolução industrial. O petróleo começou a substituir o 

carvão como o combustível para motores a vapor (MINADEO, 2016). 
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Figura 2 -Torres de perfuração na Pensilvânia, EUA 

Fonte: COPPE/UFRJ (2019)2. 

 

De acordo com D´Almeida (2015), a invenção do motor a gasolina (1885) e do motor 

a diesel (1892) permitiu que os inventores das carruagens sem cavalos adotassem uma nova 

fonte de energia para substituir o vapor e a eletricidade. Gasolina que anteriormente tinha sido 

considerado um subproduto inútil da destilação do petróleo bruto, passaria a ter uma nova 

importância, à medida que os avanços tecnológicos possibilitassem a produção em massa do 

automóvel nos primeiros anos do século XX. 

Em 1903, em Kitty Hawk, Carolina do Norte, os irmãos Wright utilizavam o petróleo 

para realizar seus voos. Desde o primeiro voo em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, o 

petróleo alimentou todo tipo de aeronave, desde o "Spirit of St. Louis", de Lindberg, até os 

aviões jumbo de hoje (D´ALMEIDA, 2015). 

Hoje o petróleo ainda é a fonte dominante de energia usada pela humanidade. Isto é 

especialmente verdadeiro no setor de transporte. Este combustível versátil que é tão 

facilmente transportado e usado nos tanques de combustível dos nossos carros e aviões 

também foi amplamente responsável pelos rápidos avanços tecnológicos que experimentamos 

nos últimos 100 anos. Foi há menos de 500 anos, em 1519, que Fernão de Magalhães partiu 

com cinco navios em uma das maiores expedições da história humana; para circunavegar o 

mundo. Esta viagem custou a vida da maioria dos homens de Magalhães, incluindo a sua, e 

2 Disponível em http://petroleo.coppe.ufrj.br/historia-do-petroleo/. Acesso em 26 jun. 2019 
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levou três anos para ser concluída e hoje, a mesma viagem pode ser concluída por avião em 

poucas horas (D´ALMEIDA, 2015). 

 

2.1 Tecnologia Offshore 

Segundo Parra (2004), desde que a moderna indústria do petróleo começou na década 

de 1850, centenas de milhares de poços foram perfurados. Gradualmente, as áreas onshore 

mais facilmente acessíveis foram perfuradas. Hoje está cada vez mais difícil encontrar novos 

campos de petróleo e de gás nas áreas onshore. Isso levou à busca de novas fronteiras para 

explorar petróleo e gás. 

Essas novas fronteiras incluem áreas offshore nas margens continentais; áreas como os 

Grand Banks of Newfoundland e a costa de Labrador. A indústria de perfuração é uma 

indústria importante por si só. Sendo este o caso, a indústria de perfuração offshore é 

importante dentro da indústria de petróleo. É uma parte dessa indústria no cenário 

desconhecido e muitas vezes hostil do oceano aberto (PARRA, 2004). 

A perfuração em alto-mar surgiu gradualmente à medida que os exploradores 

construíam diques a partir da terra e depois montaram plataformas inteiras em barcaças que 

poderiam perfurar em águas rasas e tranquilas. Hoje, a perfuração offshore ocorre em mar 

aberto e, além de lidar com as dificuldades habituais associadas à perfuração em terra, deve 

também enfrentar ondas, correntes, neblina e águas profundas. Em algumas áreas, como no 

Grand Banks, há as complicações adicionais de temperaturas frias, icebergs, gelo, 

tempestades que trazem ventos de mais de 160 quilômetros por hora e ondas que podem ter 

mais de 30 metros de altura (PARRA, 2004). 

De acordo com Ross e Viegas (2015), talvez a diferença mais óbvia entre a perfuração 

offshore e onshore seja que uma sonda em terra fica diretamente na superfície através da qual 

irá perfurar. No entanto, uma plataforma offshore pode estar flutuando em quaisquer algumas 

dezenas de metros ou alguns milhares de metros acima do leito do mar, e deve, portanto, ser 

perfurado por uma coluna de perfuração e com o uso de um grande tubo de aço chamado riser 

marinho.  

Outra complicação na perfuração offshore é que, como o mar raramente fica calmo, a 

sonda está constantemente em movimento. Os tensionadores e os compensadores de 
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movimento permitem que o riser e a coluna de perfuração permaneçam relativamente 

estacionárias e mantenham um peso constante na broca enquanto a sonda perfura. Na imagem 

abaixo está um exemplo da tecnologia offshore (ROSS e VIEGAS, 2015).  

 

 

 

Figura 3 - Tecnologia offshore: Plataforma petrolífera 

Fonte: Tecpetro (2019)3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em https://tecpetro.com/2015/05/25/maquinas-extremas-ss-erick-raude/. Acesso em 27 jun. 2019 
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3 A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO NO REINO UNIDO 

 

Segundo Fabozzi e Nahlik (2012), atualmente o Reino Unido possui grande 

importância no setor de óleo e gás (O&G), porém seu início na exploração e produção desses 

produtos data a partir do século XVII. Ao longo dos anos, foram feitas diversas descobertas 

na área, porém, pode-se dizer que o início da indústria britânica no setor ocorreu em 1847, 

quando James Young montou uma empresa para desenvolver o processamento, extração e 

separação de xisto em Derbyshire.  

Com o declínio no suprimento do carvão, James Young substituiu esse minério pelo 

xisto no processo de pirólise, produzindo óleo e refinando-o em outros produtos e assim 

iniciou-se um boom  produção no Reino Unido. Com o Midland Valley sendo o principal 

supridor de xisto, a Escócia concentrou a maior parte da produção desse óleo, chegando a ser 

processado em 130 locais por todo território escocês, alcançando seu pico de produção em 

1913 (MORTON, 2014).  

Outro marco importante para o Reino Unido está na descoberta de gás em Sussex, na 

Inglaterra. Embora tenha sido detectada presença de gás em algumas regiões de Sussex entre 

1836 e 1875, em 1895 foi descoberta uma nova área com gás na cidade de Heathfield. Essa 

descoberta se deu a partir da perfuração de um poço para prover água para um hotel e uma 

estação ferroviária.  No ano seguinte, iniciou-se a produção do gás, o qual foi utilizado para 

suprir as necessidades locais (FABOZZI e NAHLIK, 2012). 

Com o crescimento da indústria de petróleo ao redor do mundo, aliado a descobertas 

de campos em diversos países, surgiram empresas no setor entre a metade do século XIX e 

início do século XX. Havia oportunidades em diversos locais para exploração do petróleo nos 

Estados Unidos (EUA), Rússia e Oriente Médio, o que atraiu diversos interessados no 

mercado do petróleo, que, à época, era controlado pela Standard Oil. Na Inglaterra não foi 

diferente, houve interesse de muitos ingleses pelo petróleo, dentre eles destacam-se Marcus 

Samuel e William Knox D Arcy (FABOZZI e NAHLIK, 2012). 

 

3.1 Marcus Samuel 

 

De acordo com Yergin (2009), filho de um comerciante de conchas, Marcus Samuel 

era morador de East End de Londres e descendente de imigrantes judeus. Assim como seu pai, 

Samuel comercializava conchas e outros produtos, conseguindo algum lucro em seu negócio. 
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Porém, com o aumento crescente pela demanda de petróleo no mundo, junto à abertura do 

canal de Suez e ao desenvolvimento das comunicações telegráficas, Marcus se aliou ao seu 

irmão Sam para aproveitar uma oportunidade no setor. A figura 4 mostra uma imagem de 

Marcus Samuel. 

Figura 4 - Marcus Samuel 

Fonte: Shell (2019)4 

 

Na década de 1890, Samuel fechou um acordo com os Rothschild. Os Rothschild eram 

donos da Companhia de Petróleo do Cáspio e Mar Negro e possuíam um grupo chamado 

Bnito, o qual atuava na produção de querosene. O acordo entre Samuel e os Rothschild 

permitia ao londrino transportar e vender o produto no Extremo Oriente. Para que o preço do 

produto fosse competitivo com a Standard Oil, Samuel precisava reduzir seus custos e ele o 

fez a partir do transporte. Enquanto o óleo era transportado em barcos a vela que contornavam 

o cabo da Boa Esperança, Marcus Samuel conseguiu autorização para transportar seu produto 

através do canal de Suez em seu navio-tanque, reduzindo milhares de quilômetros de viagem. 

Com a viagem inaugural do primeiro navio-tanque, o Murex (figura 5), através do Canal de 

Suez em 1892, houve uma revolução no transporte de petróleo. A partir de então, os irmãos 

Samuel decidem criar a Tank Syndicate, que em 1897 foi renomeada para Shell Transport and 

Trading Company (YERGIN, 2009). 

 

Disponível em https://www.shell.com/about-us/our-heritage/our-company-
history/_jcr_content/par/tabbedcontent/tab/textimage/image.img.640.jpeg/1553835144209/our-beginnings-
marcus-samuel.jpeg?imformat=chrome&imwidth=640. Acesso em 01 jul. 2019 
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Figura 5 - Murex 

Fonte: Shell (2019)5 

 

Com o sucesso do empreendimento, a gigante Standard Oil decide fazer uma proposta 

para Marcus Samuel: Comprar a empresa dele, oferecendo uma grande quantia em dinheiro. 

Apesar de ficar tentado, Samuel recusou. Ele tinha interesse no sucesso da Inglaterra e em 

termos ingleses, e não na integração em uma entidade americana  (YERGIN, 2009). 

Assim, a Shell continuou nas mãos de Marcus Samuel, crescendo no mercado e se 

tornando cada vez mais integrada. Ela adquiriu outros contratos importantes em diversas 

localidades. Na Inglaterra, houve mudanças significativas devido ao petróleo que era 

fornecido pela empresa. O uso de carvão foi sendo gradativamente substituído por óleo em 

diversos setores, além de contribuir com o desenvolvimento do país. Contudo, após alguns 

anos de sucesso, a empresa iria passar por momentos de dificuldades que a levariam para uma 

grande transformação (YERGIN, 2009). 

No início do século XX, a Shell estava bem posicionada no mercado e era uma das 

maiores empresas de petróleo no mundo. Mesmo possuindo todo esse destaque, a instituição 

ainda era muito vulnerável. A dependência de Marcus Samuel nos produtores russos o deixou 

exposto e ele decidiu procurar outras fontes de petróleo. Enquanto a demanda por petróleo 

aumentava, a oferta diminuía e então era necessário buscar novos locais para explorar o óleo. 

Somado a isso, havia alguns conflitos ocorrendo em alguns países onde a Shell atuava, 

5 Disponível em https://www.shell.com/about-us/our-heritage/our-company-
history/_jcr_content/par/tabbedcontent/tab_1293615453/textimage/image.img.640.jpeg/1553835166003/our-
beginnings-murex.jpeg?imformat=chrome&imwidth=640. Acesso em 01 jul. 2019 
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fazendo com que o preço do óleo variasse bastante. Quando os preços ficavam muito baixos, 

o armazenamento do produto se tornava muito caro. Além disso, havia a feroz competição no 

mercado, que era encabeçado pela empresa de Rockefeller. Em dificuldades, Samuel começa 

a aceitar a ideia fundir a empresa com outra no mercado, a holandesa Royal Dutch (YERGIN, 

2009). 

A Shell e a Royal Dutch controlavam a maior parte das exportações de petróleo no 

Extremo Oriente e na Rússia e uma competição entre eles começou a ser vista como um 

problema. Henri Deterding, fundador da Royal Dutch, tinha a ideia de unir forças com 

Samuel, e assim, ambos poderiam se proteger contra a dominação da Standard Oil e em 1903, 

ocorreu a união das duas. Mesmo com essa união, a Shell continuou com dificuldades e pode-

se destacar dois fatores importantes. O primeiro estava no esgotamento dos suprimentos e o 

segundo estava na armada inglesa utilizando carvão ao invés de óleo, diferente de outros 

setores e contrariando as previsões de Samuel (YERGIN, 2009). 

Sem ter outra alternativa, Marcus Samuel aceitou a ideia de que para a Shell 

sobreviver deveria se fundir completamente com a Royal Dutch, tentando obter o melhor 

acordo possível e, em 1907, houve a união das empresas formando a Royal Dutch-Shell, 

sendo 60% das ações da Royal Dutch e 40% da Shell, sendo enviado um telegrama com o 

anuncio em 23 de abril (figura 6). Apesar do acordo frustrar com o sonho de Samuel de 

construir uma grande companhia de petróleo inglesa, garantiu a sobrevivência de seu negócio 

e a empresa, agora anglo-holandesa, cresceu ao longo das próximas décadas, sempre em 

posição de destaque (YERGIN, 2009). 

 

Figura 6 - Telegrama anunciando a criação da Royal Dutch Shell 

Fonte: Shell (2019)6 

6 Disponível em https://www.shell.com/about-us/our-heritage/our-company-
history/_jcr_content/par/tabbedcontent/tab_929146664/textimage_850954380/image.img.640.jpeg/15538351875
05/telegram-history.jpeg?imformat=chrome&imwidth=640. Acesso em 01 jul. 2019 
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3.2 William Knox D Arcy  

  

Segundo Yergin (2009), nascido em Devon, na Inglaterra, William Knox D Arcy era 

um homem em busca de oportunidades. Já bem-sucedido devido à exploração de ouro em 

uma velha mina desativada, em 1900, D Arcy recebeu o contato de um general do governo 

persa chamado Antoine Kitabgi. Esse contato se tratava de uma oportunidade de exploração 

de petróleo na Pérsia, o que atraiu o interesse de D Arcy. Vazamentos de petróleos eram 

observados há décadas e o governo persa tinha o interesse em oferecer uma concessão para 

um investidor, e assim satisfazer seus interesses políticos e econômicos. Na figura 7 está a 

foto de D Arcy com sua esposa. 

 

Figura 7 - William Knox D Arcy e sua esposa 

Fonte: BP (2019)7

 

Nessa época havia grandes tensões entre Inglaterra e Rússia. Ambos os países 

possuíam forte influência sobre a Pérsia, portanto, o governo britânico resolveu apoiar o 

empreendimento, mesmo com os riscos envolvidos. A Rússia, por sua vez, tentou obstruir os 

7 Disponível em https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/images-jpg-png/who-
we-are/our-history/1901-1908/bp-1-company-founder.jpg.img.3840.medium.jpg. Acesso em 02 jul 2019 
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planos ingleses, conseguindo apenas atrasar o andamento da negociação. Em 1901, o acordo 

foi selado e a concessão foi dada para D Arcy, válida por sessenta anos e cobrindo a maior 

parte do território persa. Em contrapartida, o Xá da Pérsia recebeu dinheiro vivo, ações e um 

percentual sobre os lucros líquidos da exploração do petróleo (YERGIN, 2009) 

Com o acordo fechado, D Arcy buscou organizar seus projetos e contratou George 

Reynolds, um engenheiro com experiência prévia de perfuração. Em seguida, escolheu o 

primeiro local para exploração, uma região montanhosa chamada Chiah Surkh. Nessa região, 

D Arcy e Reynolds encontraram diversas dificuldades. O local era de difícil acesso, 

complicando a logística do negócio. Transportar o equipamento para o lugar da exploração 

era uma tarefa árdua. E, somado a isso, era uma região extremamente hostil. Esses fatores 

fizeram com que o empreendimento tivesse atrasos, começando a perfuração apenas no final 

de 1902 (YERGIN, 2009). 

Em 1903, William D Arcy encontrava-se no seu limite financeiro. Mesmo produzindo 

o óleo na região, era muito pouco para cobrir os gastos do empreendimento. Com medo de 

perder a concessão e por orientação de seus consultores, D Arcy buscou socorro no governo 

britânico e solicitou um empréstimo. Parte do governo apoiava a ideia, porém havia muita 

resistência pelo ministro da Fazendo e então o empréstimo foi recusado. D Arcy tentou buscar 

novos investidores, mas sem sucesso. Assim, o empreendimento estava à beira do fracasso 

(YERGIN, 2009). 

Observando o fracasso de D Arcy, parte do almirantado começou a atuar para que o 

negócio não afundasse. A concessão representava a possibilidade de obtenção segura de óleo, 

que futuramente poderia ser utilizada na esquadra britânica, além de ser um meio de 

consolidar os interesses do país na Pérsia. Assim, começou um movimento em favor do 

empreendimento de D Arcy, chamado de Sindicato dos Patriotas, liderado pelo Lorde 

Strathcona. Em seguida, o almirantado conseguiu despertar o interesse de uma empresa 

escocesa chamada Burmah Oil. Após uma longa negociação, em 1905, D Arcy e Burmah Oil 

fizeram um acordo em Londres, garantindo ao menos a continuidade do empreendimento de 

D Arcy por mais alguns anos (YERGIN, 2009).  

Com o passar dos anos, mesmo com a Burmah Oil entrando no negócio, o 

empreendimento se mostrava extremamente complicado, trazendo pouco retorno financeiro. 

Diante disso, em 1908, a empresa escocesa resolve enviar uma carta para D Arcy informando 

que as operações deveriam ser suspensas caso não fosse colocado mais dinheiro, mas o Inglês 

ignorou. Assim, os escoceses resolveram despachar outra carta, desta vez para Reynolds, com 

ordens para encerrar as atividades, fechar os poços e levar todo o equipamento. A carta levaria 
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semanas para chegar à Pérsia, tempo suficiente para que o improvável acontecesse. No final 

de maio de 1908, após perfurarem diversos locais na Pérsia com pouco sucesso, foi achado 

petróleo em abundância na província de Masjid-i Suleiman (figura 8), pouco antes da carta 

chegar às mãos de Reynolds. Assim, o empreendimento pôde ser salvo novamente, desta vez 

com grandes expectativas de sucesso. A partir dessa descoberta, surgiu a Anglo-Persian e 

D Arcy foi colocado como um dos diretores, além de ter recebido uma recompensa pelas 

despesas de exploração e ações da empresa, que equivaliam milhares de libras (YERGIN, 

2009). 

 

Figura 8 - Descoberta de um poço de petróleo em Masjid i-Suleiman - Maio 1908. 

Fonte: BP (2019)8 

 

3.3 Primeira Guerra Mundial 

De acordo com Yergin (2009), a Armada Real Britânica sempre foi símbolo de 

orgulho para o Reino Unido. Porém, no início do século XX, ainda possuía muitos navios 

8 Disponível em https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/images-jpg-png/who-
we-are/our-history/1901-1908/bp-6-first-drilling-operations.jpg.img.3840.medium.jpg. Acesso em 02 jul. 2019 
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movidos a carvão. Havia alguns personagens entusiasmados com a possibilidade de mudança 

da utilização do mineral por óleo. Para Marcus Samuel e William D Arcy, essa mudança 

representava uma grande oportunidade para suas empresas. Para John Fisher, Lorde do Mar 

da Armada na época, a mudança era o futuro dos navios britânicos, principalmente dos 

encouraçados. Apesar disso, existia muita resistência para que essa mudança fosse 

implementada. Mais ainda, no primeiro teste utilizando óleo combustível em um encouraçado 

inglês ocorreu um problema em um queimador, comprometendo todo o teste. A mudança de 

fato, só ocorreu devido a iminência de uma guerra com os alemães, o que viria a ser a 

Primeira Guerra Mundial. 

Fisher acreditava no potencial do óleo para modernizar os navios ingleses. Desde 

cedo, ele acreditava que a Inglaterra deveria estar preparada para o inimigo que estaria 

surgindo, a Alemanha, e que a luta ocorreria no mar. Começou, então, uma corrida naval entre 

os países. Dentro da Inglaterra, existia uma grande discussão sobre os investimentos 

prioritários para o país. Alguns, como Fisher, acreditavam que os ingleses deveriam priorizar 

a Armada Real, fortalecer seus navios (incluindo substituir o carvão pelo petróleo), para que 

assim o país pudesse manter sua supremacia nos mares e conter um possível ataque alemão. 

Para outros, o Estado deveria utilizar seus recursos para o bem-estar e programas sociais do 

povo. Além disso, existiam questionamentos a respeito da sustentabilidade em manter navios 

a petróleo, pois os Britânicos não possuíam quantidades relevantes de produção em suas Ilhas, 

enquanto o carvão era de fácil acesso (YERGIN, 2009). 

Diante desse cenário, surge Winston Churchill, um inglês atuante na política e que 

viria a se tornar um dos grandes nomes da história britânica. Inicialmente Churchill era contra 

a grande expansão armada, pois acreditava que os recursos deveriam ser priorizados para 

atender as necessidades internas do povo. Ademais, ele defendia um acordo anglo-germânico. 

Contudo, com o passar do tempo, diante do crescimento alemão, ficou nítida a intenção hostil 

dos germânicos, passando a se tornar uma ameaça real. O crescimento do sentimento 

antigermânico aumentava dentro do Reino Unido e em outros países europeus. Assim, 

Churchill concluiu que de fato havia uma ameaça de guerra e passou a atuar em favor do 

crescimento da armada real (YERGIN, 2009). 

Como secretário do Interior, Churchill passou a se manifestar pelo fortalecimento dos 

navios britânicos e pela preparação para uma guerra. Algum tempo depois, foi para a Escócia 

e ficou com o primeiro-ministro Asquith, até que lhe ofereceram o cargo de Primeiro Lorde 

do Almirantado, aceitando de imediato. Churchill dizia que a Inglaterra deveria estar 
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preparada para um ataque como se pudesse ocorrer no dia seguinte e assim iniciou-se a 

preparação dos ingleses para a guerra que estava por vir (YERGIN, 2009). 

Entre os anos de 1912 e 1914, foram feitos três programas navais para produzir 

diversos destroieres, submarinos e, principalmente, encouraçados movidos apenas a óleo. 

Essa mudança permitiria diversas vantagens em uma eventual guerra. Com o óleo, era 

possível alcançar velocidades maiores, com uma aceleração maior, representando uma grande 

vantagem no mar. Além disso, ao substituir o carvão, não era mais necessário deslocar parte 

da tripulação para transportar o mineral de depósitos para a fornalha ou para abastecer as 

fornalhas. Também seria possível reduzir o espaço ocupado para levar o combustível. Muitos 

são as vantagens adquiridas com essas mudanças e, enquanto se implementavam os 

programas navais, uma questão continuava a ser discutida: Como os britânicos iriam adquirir 

o petróleo necessário para abastecer os navios? (YERGIN, 2009). 

Para resolver a questão do fornecimento, foi criado um comitê para avaliar as questões 

relativas às mudanças para o óleo, inclusive disponibilidade, preço, armazenamento, dentre 

outros fatores. Os relatórios apontavam para a grande vantagem do petróleo, indicando que 

havia suprimentos suficientes ao redor do mundo. Como na Inglaterra não havia uma 

produção suficiente do produto, seria necessário adquiri-lo com alguma das grandes empresas 

que atuavam no setor, que no caso inglês seria a Royal Dutch-Shell e a Anglo-Persian 

(YERGIN, 2009). 

A Royal Dutch-Shell era uma das maiores empresas do setor, com uma grande porção 

do mercado, enquanto a Anglo-Persian era menor e passava por enormes dificuldades 

financeiras. Diante desse cenário, o diretor administrativo da Anglo-Persian Charles 

Greenway viu uma oportunidade de salvar a empresa. Para isso, Greenway atuou forte para 

convencer o governo britânico e o almirantado a fechar um acordo com sua empresa. Ele dizia 

que se não houvesse ajuda do governo, sua empresa seria absorvida pela Royal Dutch-Shell, a 

qual teria o monopólio do setor na Inglaterra, podendo impor preços maiores. Mais ainda, por 

ter uma parte holandesa, a Royal Dutch-Shell poderia sofrer influência do governo holandês, 

que era suscetível à pressão alemã. Com o tempo, os argumentos de Greenway foram 

influenciando diversos setores do governo (YERGIN, 2009). 

Após avaliações da capacidade da Anglo-Persian em fornecer o petróleo necessário, o 

tema foi debatido no parlamento. Churchill foi ferrenho em afirmar que os britânicos 

deveriam fechar um contrato longo com a Anglo-Persian, para assim, garantir o fornecimento 

do petróleo, principalmente para a iminente guerra que estava por vir. Em 11 de junho de 

1914, o parlamento aprovou o acordo e então o governo britânico fechou um contrato de 
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fornecimento de 20 anos com a empresa, além de adquirir 51% de suas ações, podendo 

indicar dois diretores para o conselho da companhia. Dias após a aprovação do parlamento, as 

previsões de Winston Churchill se concretizaram, as relações pacíficas já não existiam mais e 

(YERGIN, 

2009). 

Segundo Ross e Viegas (2015), no começo da Primeira Guerra Mundial, o mundo 

tinha um excesso de petróleo, já que havia poucos usos práticos além do querosene para 

iluminação. Quando a guerra acabou, o mundo desenvolvido tinha pouca dúvida de que a 

posição futura de uma nação no mundo se baseava no acesso ao petróle

introduziu ao mundo do século XIX às ideias e tecnologias modernas, muitas das quais 

exigiam petróleo barato. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma mudança dramática na produção de 

energia, deslocando-se fortemente da madeira e da energia hidrelétrica em direção aos 

combustíveis fósseis - carvão e, finalmente, petróleo. E, em comparação com o carvão, 

quando utilizado em veículos e navios, o petróleo traz flexibilidade, pois pode ser 

transportado com facilidade e usado em diferentes tipos de veículos. Isso por si só 

representava um novo tipo de arma e uma vantagem estratégica básica. Dentro de algumas 

décadas desta transição energética, a aquisição de petróleo assumiu o espírito de uma corrida 

armamentista internacional (ROSS e VIEGAS, 2015). 

Apesar do acordo entre o governo britânico e a Anglo-Persian, a Royal Dutch-Shell se 

tornou uma das principais fornecedoras de combustível do exército britânico durante a guerra. 

Ela chegou a oferecer seus navios para o Almirantado, incluindo o Murex., fatos que tornaram 

a empresa crucial para a vitória da Grã-Bretanha (SHELL, 2019)  

 

3.3.1 A logística dos exércitos na Primeira Guerra Mundial e a necessidade do petróleo 

 

Segundo Cudahy (2006), os exércitos de 1914-1918 enfrentaram o desafio de fornecer 

milhões de homens espalhados pela Europa, Ásia e África com, essencialmente, tecnologia do 

século XIX. Navio a vapor, locomotiva a vapor e vagão com cavalos foram os principais 

motores disponíveis durante grande parte da guerra. Enquanto o automóvel começou a ser 

utilizado em algumas áreas até o final da guerra, ele continuou sendo substituído pelo cavalo. 

No entanto, os exércitos aproveitaram o transporte automotivo e motorizado na medida do 

possível.  



26 

Pelo armistício, os britânicos empregaram mais de 81 mil veículos em diversos locais 

distintos (França, Itália, Rússia, Malta, Egito, África Oriental, dentre outros) com cerca de 14 

mil em serviço na Grã-Bretanha e cerca de 24 mil em depósitos prontos para serem 

embarcados no exterior. Destes, 70% estavam na França, pouco menos de 8% no Egito e 5 a 

6,5% entre a região da África Oriental (CUDAHY, 2006). 

A Força Expedicionária Americana também fez uso extensivo do transporte 

motorizado, usando 274 mil veículos durante seu tempo na França. Estes incluíram 219 

marcas e modelos de projetos americanos, franceses, britânicos e outros aliados. A grande 

quantidade de modelos e suas partes auxiliares causaram dificuldades de manutenção que às 

vezes, como durante a ofensiva de Meuse-Argonne, tinham metade dos caminhões 

disponíveis para serviço (CUDAHY, 2006). 

Em 1914, quase todo o comércio global se moveu pelo mar, geralmente no transporte 

a carvão; hoje, quase todo o comércio global ainda se move por mar, mas os navios são 

acionados por derivados do petróleo, muito mais rápidos e muito maiores do que seus 

antecessores. O transporte moderno também é muito mais automatizado. Em 1914, 

verdadeiros exércitos de estivadores carregavam e descarregavam navios à mão. Os navios 

usavam uma combinação de guindastes, booms e mão-de-obra manual, com tudo a ser 

carregado através de grandes lâminas de carga no convés principal do navio. Todos os 

conteúdos tiveram que ser deslocados da doca para um ponto em que os guindastes e booms 

do navio pudessem acessá-los e levá-los (CUDAHY, 2006). 

A logística naval e, pela primeira vez, a logística aérea desempenhou papéis na Grande 

Guerra. O último, em geral, caiu sob a categoria da guerra terrestre, porque a maioria dos 

aviões era de curta distância com capacidade de carga limitada. Como resultado, o seu 

reabastecimento ficou a cargo dos suprimentos movidos para apoiar os exércitos no campo. 

Enquanto a tonelagem desses suprimentos aumentou de forma constante à medida que a 

performance e a capacidade de combate e bombardeiro cresciam, eles nunca se aproximaram 

do nível que seria observado no final do século XX. A logística naval, por outro lado, era 

importante para os poderes que mantiveram marinhas, de uma forma tão vital para a Grã-

Bretanha (CUDAHY, 2006). 

 

3.4 Segunda Guerra Mundial 

 Os anos entre guerras foram um período de rápida expansão para as companhias 

petrolíferas, à medida que o uso de automóveis e a demanda por gasolina aumentavam. As 
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empresas desenvolviam novas técnicas de perfuração e conseguiam cada vez mais petróleo. 

Os britânicos conseguiam grande parte de seu petróleo no Oriente Médio. A Anglo-Persian 

Oil Company foi renomeada para Anglo-Iranian Oil Company em 1935 (a Pérsia havia se 

transformado no Irã) e novas concessões foram dadas à empresa. Porém, tudo mudou no 

outono de 1939, quando os britânicos entraram na Segunda Guerra Mundial. A gasolina que 

era abundante, passou a ser racionalizada e o crescimento das empresas foi interrompido. (BP, 

2019). 

 Na Royal Dutch-Shell, um problema surgiu próximo a eclosão da guerra. Henri 

Deterding, o grande líder da companhia, tinha admiração por Adolf Hitler e pelos nazistas. 

Ele teve conversas com o governo alemão sobre a possibilidade da Shell fornecer petróleo 

para a Alemanha. Deterding se aposentou poucos anos antes da Segunda Guerra e morreu na 

Alemanha em 1939. Os nazistas tinham interesse em tomar o controle da empresa, o que seria 

um desastre para a Grã-Bretanha (YERGIN, 2009). 

 Com o início da guerra, as companhias britânicas de petróleo incorporaram sua 

produção à Petroleum Board. Os produtos eram comercializados sob a marca única Pool . 

O escritório da Shell em Londres foi dedicado a apoiar na guerra e as refinarias da empresa 

nos EUA produziram combustível de aviação para apoiar as forças aéreas aliadas. Todos os 

petroleiros da Shell ficaram sob controle do Governo. A guerra foi um catalisador para 

grandes avanços na pesquisa de combustíveis e produtos químicos, incluindo o 

desenvolvimento de combustíveis para novas gerações de aeronaves (SHELL, 2019). 

 Mesmo com grandes empresas à disposição, durante os anos de 1939  1945, a Grã-

Bretanha acabou dependendo dos EUA para obter petróleo e se manter na guerra. Com o 

Mediterrâneo essencialmente fechado para os navios aliados e as rotas marítimas em torno do 

Cabo Horn serem longas e perigosas, a Grã-Bretanha rapidamente decidiu importar o petróleo 

dos EUA. Fontes de petróleo controladas pelos britânicos no Oriente Médio continuaram a 

produzir e refinar o petróleo, mas ele foi usado no Mediterrâneo, em vez de exportado para o 

Reino Unido. A produção de petróleo no Oriente Médio diminuiu devido à redução da 

demanda e à agitação civil (WARINNER, 2012). 

Valentine (2017) afirma que a Grã-Bretanha possuía excelentes fornecimentos de 

petróleo de alta qualidade dos campos da companhia de petróleo da então Anglo-Iranian e 

uma das principais refinarias do mundo em Abadan. Esta foi uma das principais razões pelas 
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quais as tropas britânicas ocuparam o Irã em 1941. A empresa fez esforços extenuantes para 

manter o petróleo fluindo de Abadan, e isso desempenhou um papel importante para os 

Aliados no Irã. As regiões do Mediterrâneo, do Oriente Médio, depois dos campos de petróleo 

da Birmânia, foram perdidos no início de 1942. 

A Grã-Bretanha também teve acesso à produção significativa de petróleo do Iraque, 

enviada via Basra. O histórico oficial da BP também adiciona: 

Angustiado com os riscos do transporte de petróleo do Irã para a Grã-Bretanha, o 
governo britânico pediu ao anglo-iraniano que encontrasse mais petróleo em solo 
britânico do que o gotejamento que havia descoberto anteriormente. A empresa 
respondeu elevando a produção em um campo em Nottingham, na Inglaterra. As 
quantidades ainda eram relativamente pequenas, mas eram grandes o suficiente para 
ajudar o país a sobreviver - e a contar como um dos segredos mais bem guardados 
da Segunda Guerra Mundial (VALENTINE, 2017, p. 1). 

 

Em 1942, a Grã-Bretanha importou 78,2% de seu combustível de aviação de alta 

octanagem e 80,0% de seu outro combustível de aviação dos EUA. A alta octanagem deu aos 

aviões britânicos e norte-americanos, especialmente os caças, uma vantagem significativa de 

desempenho, maior potência e temperaturas de funcionamento mais baixas, além de maior 

confiabilidade (VALENTINE, 2017). 

Segundo Craig et al. (2018), durante a Segunda Guerra Mundial, as instalações de 

petróleo foram um importante ativo estratégico e foram amplamente bombardeadas. Os 

submarinos alemães ameaçaram novamente o abastecimento de petróleo britânico da Pérsia e 

isso levou ao rápido e secreto desenvolvimento dos campos de petróleo domésticos em 

Eakring e Duke's Wood, em East Midlands, na Inglaterra. Dada a necessidade crítica de um 

suprimento de petróleo nativo durante a Segunda Guerra Mundial, a Companhia de 

Exploração D Arcy decidiu que, no interesse nacional, suspenderia mais perfurações de 

exploração para se concentrar no desenvolvimento dos dois campos em Nottinghamshire.  

O desenvolvimento dos campos em condições de tempo de guerra foi dificultado pela 

falta de mão-de-obra disponível porque a maioria dos homens habilidosos, com boa 

capacidade física tinham sido convocados e pela falta de aço, que era necessário para 

munições e construção naval. Atrasos também foram incorridos por causa das condições 

restritas de iluminação permitidas durante as horas de black-out e, nos estágios iniciais, por 
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advertências periódicas de ataque aéreo durante as quais a perfuração tinha que ser suspensa 

(CRAIG et al., 2018). 

O desenvolvimento do Campo de Duke s Wood foi dificultado pela escassez de mão-

de-obra e pelo equipamento de construção de estradas necessárias para acesso na área 

montanhosa e arborizada. As várias sondas de perfuração operadas pela Companhia de 

Exploração D Arcy foram transferidas para a Eakring para iniciar o trabalho de 

desenvolvimento, mas essas plataformas de serviço pesado se mostraram inadequadas. 

Embora as melhorias tenham sido feitas, em agosto de 1942 a situação era crítica - a Grã-

Bretanha tinha apenas 2 meses de estoque de petróleo restante e os suprimentos do exterior 

estavam sendo repetidamente interrompidos pelos submarinos alemães (CRAIG et al., 2018). 

De acordo com Ross e Viegas (2005), a Grã-Bretanha recorreu ao seu aliado 

americano, importando, em grande segredo, plataformas americanas e equipes de perfuração 

americanas para perfurar os campos de Eakring e Duke's Wood. As novas sondas americanas 

Unitized com guindastes portáteis jacknife foram projetadas para oferecer máxima 

mobilidade. As novas sondas e suas equipes de perfuração americanas reduziram bastante o 

tempo necessário para perfurar os poços e mover as sondas entre os locais de perfuração. O 

tempo médio gasto para montar, perfurar e completar um poço de produção foi reduzido em 7 

dias e, com experiência e mudanças nas práticas de perfuração, tornou-se possível reduzir o 

número médio de brocas (que estavam em falta) necessárias para perfurar um poço.  

No final da guerra, as tripulações haviam perfurado 380 poços de profundidades 

variadas (totalizando 735.000 pés de perfuração) resultando em 250 poços de produção bem-

sucedidos, que juntos produziram mais de 2,25 milhões de barris de petróleo. Quando 

refinado, este óleo era particularmente adequado para alimentar o motor Rolls Royce Merlin 

usado na maioria dos caças e bombardeiros de alto desempenho da Royal Air Force (ROSS e 

VIEGAS, 2005). 

Valentine (2017) afirma que isto proporcionou à Grã-Bretanha uma vantagem distinta 

quando comparado com o baixo teor de octano dos combustíveis sintéticos para aviação 

produzidos na Alemanha. Antes da Segunda Guerra Mundial, a indústria petrolífera alemã 

consistia num setor deficiente a montante, na sua maioria gerido por empresas de pequena e 

média dimensão com recursos financeiros limitados, e um sector a jusante forte e competitivo.  
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Devido ao número relativamente pequeno de poços e à tecnologia ultrapassada 

(plataformas de madeira e coleta manual de óleo), os campos de Wietze, no distrito de 

Hannover, que era a área petrolífera mais rica da Alemanha, produziram apenas 11 milhões 

toneladas de petróleo bruto entre 1873 e 1929; enquanto, em contraste, na década de 1930, a 

Alemanha tinha 27 refinarias eficientes que refinavam e revendiam o petróleo estrangeiro. Foi 

essa falta de recursos petrolíferos domésticos e as necessidades prementes de guerra que 

motivaram a Alemanha a se voltar para a produção de combustíveis sintéticos muito caros 

para sustentar seu esforço de guerra (VALENTINE, 2017). 

De acordo com Craig et al. (2018), com o avanço da guerra, o fornecimento de 

petróleo para as tropas do "Eixo" também se tornou cada vez mais vulnerável à medida que os 

Aliados montavam numerosos ataques a recursos petrolíferos alemães, italianos e japoneses. 

am dos campos 

petrolíferos de  pelos alemães no final de 1940. Os ataques 

às refinarias de petróleo Operation Tidal Wave

em 1º de agosto de 1943, durante o qual 54 dos 117 bombardeiros que voaram da missão de 

baixa altitude de Benghazi na Líbia foram abatidos com a perda de 532 homens. Várias outras 

danos substanciais e tornando as refinarias inoperáveis em agosto de 1944, enfraquecendo 

substancialmente o esforço de guerra alemão. No final da guerra, a Romênia foi ocupada pela 

Rússia, e a influência russa na indústria petrolífera romena permaneceu por décadas, 

perdurando até a queda da União Soviética em 1991. 
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4 A FASE PÓS GUERRA 

Segundo Parra (2004), o Eakring Field em East Midlands foi a primeira das 25 

descobertas terrestres feitas na Grã-Bretanha nos últimos 30 anos, período que definiu o que 

foi, efetivamente, o primeiro "boom do petróleo" da Grã-Bretanha. Após a Segunda Guerra 

Mundial, tanto a D Arcy Exploration Co. quanto a Anglo-American Oil Co. retomaram seus 

esforços de exploração de petróleo na Grã-Bretanha, mas a produção havia caído em 1948. A 

busca por outros campos de petróleo continuou e, em 1953, A British Petroleum Company 

(BP)  novo nome da empresa de William D Arcy - encontrou petróleo em Plungar, no Vale 

de Belvoir, em Leicestershire, o primeiro campo de petróleo do pós-guerra descoberto na Grã-

Bretanha. Em seguida, novos campos foram descobertos em Nottinghamshire, em 1955, 

Bothamsall em 1958 e South Leverton em 1960. A busca em Lincolnshire também foi 

proveitosa e quatro descobertas foram feitas entre 1958 e 1962. 

De acordo com Ross e Viegas (2015), em 1952, o Conselho de Gás (GC) juntou forças 

com a BP na busca por gás natural e por estruturas adequadas para o seu armazenamento. Em 

1958, o gás de uma descoberta em Calow, em Derbyshire, foi alimentado nas obras de gás de 

Chesterfield, e uma ligação semelhante foi feita do campo de gás de Eskdale para as 

instalações de gás de Whitby em 1960. 

Em outros lugares da Europa, o uso disseminado de dados sísmicos a partir da década 

de 1950 desencadeou um intenso período de exploração. As primeiras descobertas 

significativas de petróleo na Itália foram o campo de petróleo pesado de Ragusa, descoberto 

em 1954 e o Campo de Gela, descoberto em 1956, ambos na Sicília. Em meados da década de 

1950, a primeira pesquisa sísmica offshore começou no Mar Adriático e, em 1959, a 

perfuração do poço Gela 21, o primeiro poço offshore na Europa, impulsionou novas 

possibilidades de exploração na Itália. Na Espanha, apesar da exploração sistemática em 

1940, levou mais de 20 anos para encontrar uma descoberta comercial de hidrocarbonetos. A 

descoberta de gás de Castillo na bacia basca-cantábrica em terra foi posteriormente 

complementada em 1964 pela descoberta de petróleo em Ayoluengo (Burgos) na parte sul da 

mesma bacia, que hoje, mais de 50 anos depois e após intensa atividade de perfuração durante 

a década de 1960, ainda permanece como o único campo petrolífero comercial descoberto em 

terra na Espanha, com uma produção total acumulada de 17 MMbbl de petróleo (ROSS e 

VIEGAS, 2015). 
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Para Ross e Viegas (2015), algumas atividades de exploração continuaram em terra na 

Grã-Bretanha no final da década de 1950 e início da década de 1960. A BP realizou 

importantes descobertas comerciais de petróleo em Kimmeridge em 1959 e posteriormente 

em Wareham em 1964. Entretanto, em 1964, o governo britânico encerrou o tratamento fiscal 

preferencial para produtores de óleos leves indígenas para cumprir uma obrigação 

estabelecida no Acordo Europeu de Livre Comércio. Isso teve um efeito devastador na 

viabilidade econômica dos campos de petróleo onshore da Grã-Bretanha. A produção de 

petróleo da BP em East Midlands diminuiu em um terço e o trabalho de desenvolvimento em 

várias descobertas significativas cessou. Em 1965, a Home Oil perfurou Lockton 2a em North 

Yorkshire Moors, que testou o gás a taxas impressionantes. Poços subsequentes se mostraram 

secos, mas Lockton ainda era a mais importante descoberta de gás em terra da década na Grã-

Bretanha. Entrou em operação comercialmente em 1971. Mais tarde, o gás também foi 

descoberto no mesmo horizonte em Ralph Cross, a oeste de Eskdale, e em Malton, no 

sudoeste de Lockton. 

Valentine (2017) afirma que no final dos anos 50 e início dos anos 60, o gás foi 

descoberto em terra em Trumfleet, em Yorkshire, e em Ironville, em Nottinghamshire. 

Descobriu-se que o primeiro continha algum óleo durante a perfuração subsequente de 

avaliação em 1965. A Esso fez uma nova descoberta de gás em Bletchingley em Surrey em 

1966, mas o campo não foi desenvolvido comercialmente devido ao seu baixo valor calórico. 

Todas essas descobertas foram pequenas, e o interesse em explorar mais para o petróleo e o 

gás em terra diminuiu. Seguiu-se um período de inatividade enquanto a atenção passava para 

o Mar do Norte. 

Com o aumento do foco no Mar do Norte, o interesse pela exploração onshore 

declinou rapidamente no início dos anos 1970 e poderia ter desaparecido inteiramente, mas 

com o choque do petróleo ocorrido em 1973-74, quando a crise do fornecimento de petróleo 

levou a um aumento acentuado nos preços do petróleo, melhorando a atratividade da 

exploração e desenvolvimento onshore na Grã-Bretanha. Foi contra esse pano de fundo 

político e econômico que, em 1973, o CG descobriu a Fazenda Wytch. O maior campo 

terrestre da Grã-Bretanha, com reservas iniciais estimadas em 500 MMbbl de petróleo. Em 

1998, quando estava no pico da produção, o Wytch Farm Field produziu 110.000 BOED 

(CRAIG et al., 2018). 
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No entanto, foi o aumento acentuado dos preços em 1979-80, após a revolução 

iraniana, quando o preço do petróleo subiu novamente, o que realmente rejuvenesceu a 

exploração de petróleo e gás na Europa e em outras partes do mundo. Em 1980, 10 poços de 

exploração / avaliação foram perfurados em terra na Grã-Bretanha, em comparação com cinco 

durante os 3 anos anteriores. Em 1981, uma descoberta de gás foi feita em Hatfield Moor, 

Yorkshire, e Carless Capel fez uma descoberta de petróleo na Bacia de Weald, em Humbly 

Grove, perto de Basingstoke. A Hatfield Moor entrou em operação em dezembro de 1985 

com o gás transportado para a vizinha Belton Brickworks, e a Carless Capel fez duas outras 

descobertas de petróleo em Herriard e Horndean durante 1982-83 (CRAIG et al., 2018). 

O sucesso em Hatfield Moor foi seguido por outra descoberta na Godley Bridge em 

Surrey em 1983. Também no início dos anos 80, outro campo de petróleo foi descoberto perto 

da vila de Scothern em Lincolnshire e isso levou ao desenvolvimento do segundo maior 

campo de petróleo onshore da Grã-Bretanha. em Welton. Além das descobertas em Horndean 

e Herriard, outras descobertas de petróleo foram feitas na Farleys Wood, em East Midlands, e 

em Hemswell e Nettleham, em Lincolnshire. O sucesso da exploração em terra continuou em 

1984, com novas descobertas em Cropwell Butler, Broughton e Stainton. Além disso, uma 

descoberta de petróleo foi feita na Larkwhistle Farm, em Hampshire, uma descoberta que 

confirmou as atrações da Bacia Wessex como uma área petrolífera, e aumentou as descobertas 

existentes na área de Kimmeridge, Arne, Wareham e Wytch Farm, e também em Stockbridge, 

Hampshire e Palmers Wood, em Surrey. Taylor Woodrow fez outra descoberta de gás em 

Kirby Misperton em North Yorkshire em 1985 (CRAIG et al., 2018). 

Mais sucesso na exploração terrestre ocorreu em 1985, com descobertas em Whisby, 

nas East Midlands, e de óleo pesado no Carbonífero, em Milton of Balgonie, no Vale Midland 

Valley, na Escócia. Houve também um início encorajador para 1986, com descobertas em 

Rempstone, Kirklington e Kinoulton, em East Midlands. O Eakring Field da BP em 

Nottinghamshire, demonstrado na figura 9 e descoberto em 1939, produziu mais de 7 milhões 

de barris de óleo antes de ser abandonado em 1986 (CRAIG et al., 2018). 
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Figura 9 - Poço nº 1 de Eakring - Junho de

Fonte: Craig et al (2018)9 

Para Craig et al.  (2018), com a descoberta e subsequente desenvolvimento do petróleo 

do Mar do Norte, a Grã-Bretanha tornou-se autossuficiente em petróleo no início dos anos 80 

e um exportador de petróleo em 1981. As exportações atingiram seu pico em 1985 e a 

produção atingiu o pico em 1999. Com o declínio da produção do Mar do Norte, o Reino 

Unido se tornou um importador líquido de petróleo em 2004. Como resultado da descoberta e 

subsequente desenvolvimento de vastas reservas de gás offshore, principalmente no Mar do 

Norte e na Baía de Liverpool o Reino Unido tornou-se um exportador líquido de gás em 1997, 

mas, à medida que estas reservas diminuíram, o Reino Unido tornou-se um importador 

líquido de gás em 2004.  

No geral, a produção doméstica de gás no Reino Unido (onshore e offshore) começou 

a diminuir em 2000 e nos primeiros anos da segunda década do século XXI estava declinando 

a uma taxa de cerca de 6% ao ano, resultando na importação pelo Reino Unido de 45% do gás 

necessário para atender à demanda interna via oleoduto e gás natural liquefeito. Em contraste, 

a exploração na Noruega continuou a se espalhar desde as primeiras descobertas no Mar do 

Norte norueguês até o Mar da Noruega, onde a exploração começou em 1980, e no Mar de 

9 Disponível em 
https://sp.lyellcollection.org/content/specpubgsl/465/1/1.1/F14.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1. 
Acesso em 03 fev 2019 
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Barents, onde as primeiras licenças de exploração também foram concedido em 1980, com 

sucesso contínuo (CRAIG et al., 2018). 

Para Craig et al.  (2018), o desenvolvimento da indústria de varejo de gasolina no 

Reino Unido seguiu um padrão semelhante de expansão seguido por contração progressiva 

como exploração e produção de petróleo. Em 1939, havia aproximadamente 37.000 estações 

de serviço no Reino Unido, um número que cresceu para pouco mais de 41.000 em meados de 

1965, antes da indústria começar uma tendência decrescente, com cerca de 26.500 estações 

em 1980, menos de 17.000 em 1995 e 8.600 até o final de 2014. As vendas de gasolina no 

Reino Unido atingiram o pico em 2007 e as vendas de diesel atingiram o pico em 2011. 

Esse declínio da produção de gás do Reino Unido e as consequentes implicações para 

a segurança energética nacional da Grã-Bretanha chamaram a atenção para a possibilidade de 

desenvolver recursos domésticos de gás não convencional, principalmente o gás de xisto e o 

leito de carvão, apesar dos impedimentos significativos ao desenvolvimento desses recursos. 

O declínio na produção de petróleo do Reino Unido ao longo dos primeiros anos do século 

XXI, à medida que os campos no Mar do Norte se tornaram cada vez mais maduros, também 

levou a um interesse renovado na possibilidade de reconstruir alguns dos primeiros campos, 

como o Argyll Field, denominado Campo de Ardmore, na tentativa de produzir reservas 

adicionais ainda não aproveitadas (CRAIG et al., 2018). 

A exploração de novas fontes de petróleo e gás na Europa continua, mas é cada vez 

mais dificultada pela maturidade de muitos dos campos convencionais de petróleo e gás em 

áreas terrestres como na Inglaterra, França e Itália, que já têm uma longa história de 

exploração desde meados de 1800, a crescente maturidade de algumas áreas offshore, 

notavelmente o setor do Reino Unido no Mar do Norte, que tem sido extensivamente 

explorado desde o início dos anos 1960, e aumentando a oposição pública ao percebido 

impacto ambiental da indústria de petróleo e gás em geral; as tecnologias necessárias para 

produzir novos recursos de petróleo e gás apertados em particular (CRAIG et al., 2018). 

 

4.1 Mar do Norte 

 

O Mar do Norte é uma área marítima pertencente ao Oceano Atlântico localizado no 

norte do continente europeu que está situada em sua parte leste às costas da Dinamarca e 

Noruega, na parte oeste a costa das Ilhas Britânicas e na parte sul as costas de Alemanha, 

Países Baixos, Bélgica e França, conforme demonstra a figura abaixo (INFOPÉDIA, 2003). 
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Figura 10 - Região do Mar do Norte 

Fonte: História Militar Online (2018)10 

 

Em 1959, com o descobrimento de um grande campo de gás na Holanda pela Shell, 

mais precisamente em Groningen, o Mar do Norte se tornou alvo de diversas empresas, as 

quais iniciaram pesquisas sísmicas de reconhecimento. Na sequência das pesquisas, essas 

empresas implementaram um levantamento de dados da maior parte da área ao sul, 

juntamente vários trabalhos de reconhecimento sísmico adicional. Os resultados foram 

encorajadores e a tecnologia estava disponível para explorar, produzir e desenvolver campos 

de petróleo ou gás nas condições prevalecentes ao sul do Mar do Norte. Os resultados 

combinados com a confirmação de 58 trilhões de pés cúbicos nas reservas recuperáveis em 

Slochteren foram pontos seriamente considerados para possibilidades de petróleo e gás no 

Mar do Norte (DUNN, 1975). 

A perfuração não foi possível logo de imediato porque os estados que fazem fronteira 

ainda não tinham concordado a posse da plataforma continental fora de suas águas territoriais 

e os estados não poderiam conceder título para contratos offshore. A Convenção de Genebra 

sobre o Direito do Mar resultou da primeira Conferência da Lei do Mar da ONU em 1958, e 

estabeleceu os direitos soberanos dos Estados na fronteira da plataforma continental. Esta 

10 Disponível em https://historiamilitaronline.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Paleonerd_Mar-do-
Norte_mapa.jpg. Acesso em 01 jul 2019. 
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convenção, no entanto, exigiu a ratificação por 22 países, e, portanto, não entrou em vigor até 

1964, quando o governo do Reino Unido aprovou a Continental Shelf Act em abril de 1964, a 

subdivisão do setor do Mar do Norte da plataforma continental europeia foi então estabelecida 

entre os estados ribeirinhos com base em linhas medianas ou de acordo mútuo, conforme 

mostra a figura 11.  Os tratados então tiveram que ser negociados entre os países envolvidos, 

a fim de estabelecer a limites reais. Isso foi feito, exceto por um desentendimento entre os 

Países Baixos, Alemanha e Dinamarca, que finalmente foi resolvido em 1970 (DUNN, 1975).  

Figura 11 - Blocos do Mar do Norte 

Fonte: Dunn (1975)11 

A primeira perfuração do Mar do Norte começou a partir da Alemanha após furos 

iniciais sem grandes resultados e, em setembro de 1965, licenças foram concedidas pelo 

Reino Unido com o primeiro método exploratório de perfuração onde a sonda Sea Gem da BP 

obteve sucesso no campo West Sole, 42 milhas ao largo da costa Lincolnshire. Outros grandes 

campos de gás foram rapidamente encontrados depois de West Sole: Leman Bank, 

Indefatigable e Hewett em 1966 e Viking em 1969 (DUNN, 1975). 

Disponível em 
https://www.ngu.no/FileArchive/NGUPublikasjoner/NGUnr_316_Bulletin_29_Dunn_69_97.pdf. Acesso em 02 
jul. 2019.



38 

Em 6 de março de 1967, o primeiro gás natural do Mar do Norte, do campo West Sole, 

foi trazido para terra no Terminal de Gás de Easington em Yorkshire. Neste mesmo ano de 

1967 foi estabelecido um programa pelo governo do Reino Unido incentivando equipamentos 

a gás, no Reino Unido, a usar gás natural 

inflamável derivado do carvão (DUNN, 1975). 

Em novembro de 1969, Phillips fez a primeira descoberta comercial de petróleo, o 

campo Ekofisk, no setor norueguês. Com a descoberta de petróleo em Ekofisk na Noruega em 

1969, o Mar do Norte tornar-se uma das mais novas áreas de exploração offshore no mundo. 

No ano de 1970 a British Petroleum fez a primeira descoberta de petróleo comercial no setor 

britânico, a descoberta do campo Forties. Em julho de 1971, a Shell descobriu o campo de 

petróleo Brent na Bacia do Leste do Shetland. Em julho em 1977, a British Petroleum fez uma 

descoberta significativa em Clair, em águas muito profundas, na bacia do West Shetland 

(ENGLISH, 2017). 

Durante a crise do petróleo em 1973, causada por um embargo instalado pela 

Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, como resultado do apoio dos 

Estados Unidos a Israel, o inevitável impacto da crise foi a aumento dos preços. Em 

decorrênica disso, a produção offshore tornou-se atrativa e a produção logo começou a partir 

de grandes novos campos de petróleo, como o Argyll e Duncan, Forties, Brent, Frigg e Piper. 

Já em 2001, houve a descoberta do maior campo pela PanCanadian, Buzzard, que estava 

localizado na costa da Escócia, Buzzard era esperado para ter produção diária destinada a 

180,300 barris por dia (ENGLISH, 2017). 

Em 2009, Scotland publicou o seu relatório int

erava a participação da 

Escócia na indústria, e afirmou que entre 15,5 e 25 bilhões de barris de óleo equivalente 

permanecem no Mar do Norte (ENGLISH, 2017). 

O chanceler George Osborne apresentou em 2011 um aumento inesperado na 

tributação sobre empresas do Mar do Norte. Imposições fiscais foram criadas, em cima do 

imposto sobre as sociedades. A indústria reagiu mal, apontando que as reservas eram cada vez 

mais difíceis de serem alcançadas por se encontrarem em locais remotos e, portanto, mais 

caro a extração se tornava (ENGLISH, 2017). 

Em 2015, na tentativa de aumentar a produção de gás, taxas e impostos foram 

reduzidos, desfazendo os aumentos implementados em 2011. Em sua declaração de 
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orçamento, o então chanceler George Osborne, prometeu cortar a PRT de 50% para 35%, no 

apoio contínuo de produção em campos mais antigos. Osborne também prometeu reduzir o 

custo adicional existente para as empresas de petróleo de 30% para 20%. Esperava-se que as 

reduções ajudariam a estimular o crescimento, o investimento e o desenvolvimento de novos 

campos no Mar do Norte (ENGLISH, 2017). 

Chrysaor tornou-se a maior operadora independente no Mar do Norte em 2017. Em 

uma grande tentativa de saldar a dívida, a Royal Dutch Shell concordou em vender metade de 

seus ativos de produção do Mar do Norte por US $ 3,8 bilhões a empresa de exploração de 

petróleo Chrysaor, tornando-os maiores operadoras independentes no Mar do Norte no 

momento. O acordo inclui participações em campos petrolíferos, que incluem Buzzard, Beryl, 

Bressay, Elgin-Franklin, Everest, Lomond e Erskine (ENGLISH, 2017). 

Após mais de meio século de desenvolvimento, o Mar do Norte continua a ser uma 

parte importante da paisagem global de petróleo. Levando em consideração acontecimentos 

como o caso citado da Chrysaor, pode-se caracterizar o surgimento de um novo paradigma 

para a bacia do Mar do Norte, onde uma nova geração de operadoras independentes está se 

posicionando a frente das grandes petrolíferas consolidadas do mercado, comprando seus 

ativos operacionais e buscando produzir petróleo de forma mais enxuta, mais rentável, 

prosseguindo com ganhos marginais (ENGLISH, 2017). 

Sobre o futuro do Reino Unido no Mar do Norte, é preciso considerar que há bilhões 

de barris ainda disponíveis para a extração. A plataforma continental do Reino Unido no Mar 

do Norte fornece mais de metade da produção do Reino Unido. A indústria petrolífera fornece 

mais de 70 por cento do total da energia primária do Reino Unido. Desde 1970 a indústria do 

reino unido já pagou mais de £ 300 bilhões em imposto sobre a produção (ENGLISH, 2017). 

 

4.2 British National Oil Corporation  BNOC 

Após anos de exploração de petróleo no Oriente Médio, o Reino Unido viu sua 

posição declinar durante a década de 50 e 60. O canal de Suez, o qual era controlado pela 

Inglaterra, foi nacionalizado pelo governo do Egito. Por lá passavam 2/3 do petróleo da 

Europa. Além disso, a Anglo-Iranian Oil Company (sucessora da Anglo-Persian Oil 

Company) se tornou o foco da ira dos iranianos após um golpe dos nacionalistas liderados por 

Maomé Mossadegh em 1950 e a primeira diretriz do novo líder foi nacionalizar a empresa. 
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Nos anos seguintes, Mossadegh foi retirado do poder, porém os britânicos já haviam perdido 

grande parte de sua influência na região (HOOPES, 1994). 

Com a descoberta de petróleo no Mar do Norte, o governo britânico viu uma grande 

oportunidade, porém os custos para se explorar a região era significativo devido às 

dificuldades que se encontravam na exploração offshore. Com o avanço na tecnologia de 

exploração no mar, e o aumento dos preços devido ao primeiro choque do petróleo, a 

exploração de campos no Mar do Norte se tornou mais atrativa e viável. Esses avanços 

mudaram a situação energética do Reino Unido. No espaço de dez anos, os britânicos 

deixaram de ser um grande importador de petróleo para ser um exportador, se tornando auto-

suficiente e passando a não ser dependente do Oriente Médio. (HOOPES, 1994). 

Em 1973, um relatório elaborado pelo Comitê de Contas Públicas da Câmara dos 

Comuns criticava o governo por ceder muitos benefícios para as empresas que exploravam o 

Mar do Norte. No ano seguinte, foi criado o Departamento de Energia (DEn). A partir de 

então, iniciava uma grande discussão sobre a exploração no Mar do Norte. A maior parte da 

região era explorada pelas grandes empresas, mas o DEn buscou incluir tantas empresas 

quantas fossem capazes de desenvolver campos do Mar do Norte. Apesar disso, as pequenas 

empresas, não conseguiam arcar com os custos de capital para desenvolver novas descobertas, 

favorecendo as maiores empresas na região (HOOPES, 1994). 

Com o crescente pensamento em se ter uma companhia nacional de petróleo, diversos 

debates foram feitos. Com a ascenção do Partido Trabalhista ao poder em 1974, essa ideia foi 

consolidada. Buscando formas do governo controlar o petróleo em seu território, algumas 

alternativas foram sugeridas, uma delas era transformar a BP em uma empresa totalmente 

estatal. Porém, ao invés de nacionalizar a BP, foi criada uma empresa nova, a British National 

Oil Corporation (BNOC) (HOOPES, 1994). 

Segundo Amatori et al. (2016), a BNOC foi criada em 1976, após a aprovação da Lei 

de Petróleo de 1975, resultado de negociações entre o governo do Reino Unido e as 

companhias petrolíferas. A BNOC era de propriedade estatal e foi recorrida pelo governo para 

iniciar a produção no mar de Aberdeen. Para novas descobertas, a estatal teria o direito a 51% 

do petróleo produzido no setor britânico do Mar do Norte, optando pelo chamado sistema de 

participação de juros. As empresas de petróleo foram licenciadas para explorar blocos 

específicos no Mar do Norte e com o entendimento de que, no caso de petróleo ser 

descoberto, o governo poderia ter uma participação de 51% no projeto, o estado estaria 

especificando que não suportaria nenhum dos custos de "buracos secos" descobertos durante a 

exploração. 
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Estabelecido com um capital inicial de 600 milhões de libras esterlinas, o BNOC foi 

obrigado a pagar todas as suas receitas para uma nova conta, a Conta Nacional do Petróleo, e 

foi capaz de valer-se dessa conta para financiar suas atividades. Potencialmente, a Lei dos 

Oleodutos de Petróleo deu ao governo do Reino Unido um controle total sobre a exploração e 

o desenvolvimento dos recursos petrolíferos do Mar do Norte (AMATORI et al., 2016).  

A BNOC foi criada para supervisionar os interesses do estado nos projetos offshore. 

Ela era, de certo modo, os olhos e ouvidos do governo no Mar do Norte. O principal uso das 

licenças foi como um meio de controlar a taxa de produção, tanto por meio da taxa de emissão 

das licenças, como, então, quando o petróleo foi encontrado, através da participação acionária 

de 51%. (AMATORI et al., 2016).

A tarefa de extrair renda econômica foi atribuída à tributação, notadamente o imposto 

sobre a receita petrolífera que foi introduzido na Lei Tributária do Petróleo de 1975 e do qual 

a BNOC estava isento. O tributo foi cobrado antes do imposto sobre as sociedades, 

inicialmente a uma taxa de 45% sobre o lucro tributável de cada área petrolífera (AMATORI 

et al., 2016). 

Apesar da criação da BNOC e do maior controle do estado no setor petrolífero, nos em 

poucos anos iniciou-se o caminho inverso. O governo vendeu parte de sua participação da BP 

ainda na década de 70 e em 1982, sob o governo conservador, a BNOC foi privatizada, 

originando a Britoil. Suas ações foram colocadas na bolsa de valores de Londres em duas 

etapas em 1982 (51% da empresa) e 1985 (restante das ações, com exceção da Golden 

Share  - uma participação acionista detida pelo Estado que confere poderes especiais, mesmo 

sendo minoritário-, que permaneceu com o governo até 1988). Essa mudança radical na 

política britânica ocorreu devido a crises enfrentada pelos países do Reino Unido, pressão do 

Fundo Monetário Internacional para que os britânicos reduzissem seu endividamento e corte 

de gastos (HOOPES, 1994). 
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5 DADOS E EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS NO REINO 
UNIDO 

Segundo Beis (2017), a indústria de petróleo e gás está bem estabelecida no Reino 

Unido, historicamente com foco na exploração de campos convencionais de petróleo e gás, 

em terra e no mar. O Reino Unido era formalmente um exportador de petróleo líquido e gás, 

mas agora é um importador líquido. 

Em 2017, as importações líquidas representaram 24% do petróleo utilizado pelo Reino 

Unido, com o restante da produção doméstica. As importações líquidas de gás natural 

representaram cerca de 45% da oferta do Reino Unido no mesmo ano. A maior parte do 

petróleo, quase 80% do consumo final, é refinada para uso em transporte. Pouco mais de um 

terço do gás total do Reino Unido é utilizado para aquecimento, e pouco menos de um terço 

para geração de eletricidade (BEIS, 2017). 

O Reino Unido também é um importador líquido de produtos de petróleo como 

gasolina, diesel e óleos de aquecimento. O governo publicou sua estratégia industrial em 

novembro de 2017. A estratégia inclui acordos setoriais para vários países diferentes. O 

Governo e a indústria de petróleo e gás estão atualmente trabalhando em um negócio setorial 

para petróleo e gás (BEIS, 2017). 

De acordo com Defra (2018), a indústria de petróleo e gás do Reino Unido (onshore e 

offshore) empregava cerca de 37.000 pessoas diretamente e mais 127.000 em cadeias de 

fornecimento relevantes em 2018. A maioria desses papéis está na indústria offshore. No 

geral, o emprego na indústria diminuiu 30% desde 2013. O Instituto Nacional de Estatística 

diz que em 2017 houve 40.000 pessoas empregadas diretamente na indústria e seus 

subsetores. Em 2017/18, as receitas do governo da produção de petróleo e gás tais como o 

imposto sobre as sociedades e o imposto sobre as receitas do petróleo foram de £ 1,2 bilhões 

no total. Isso é substancialmente menor do que as receitas do pico da indústria na década de 

1970/80 e menor do que o recente 2008/09 pico de £ 12,4 bilhões. 

O declínio na atividade de perfuração na última década, particularmente exploração e 

avaliação, foi exacerbada pela aceleração da crise econômica. 94 poços foram perfurados na 

Plataforma Continental do Reino Unido em 2017, o menor desde 1973 (DEFRA, 2018). 
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O investimento de capital vem caindo - havia £ 5,6 bilhões em investimento de capital 

em 2017, em comparação com £ 15 bilhões no recente pico em 2014. O custo do 

desmantelamento foi de 1,8 bilhões de libras em 2017, 48% maior do que em 2016. O 

desmantelamento está previsto para custar à indústria £ 1,7 a £ 2 bilhões por ano entre 2017 e 

2020 (DEFRA, 2018). 

Segundo Beis (2017), tendo anteriormente focado na exploração de petróleo e gás 

convencionais a indústria onshore de petróleo e gás está agora em uma fase de exploração de 

petróleo e gás não convencional como resultado de desenvolvimentos tecnológicos. Estes 

incluem o uso fracking para a exploração de folhelhos de petróleo e gás bem como extração 

de metano de leito de carvão. 

De acordo com a UK Onshore Oil and Gas (UKOOG), cerca de 2.000 poços terrestres 

foram perfurados no Reino Unido, com cerca de 10% deles fraturados hidraulicamente. A 

UKOOG afirma que existem 120 locais em terra com 250 poços que produzem entre 20.000 e 

25.000 barris de equivalente de petróleo por dia. As locações (convencional e não 

convencional) estão concentrados em condados ao norte da Inglaterra e àqueles ao sul de 

Londres (BEIS, 2017). 

 

5.1 Dados Relativos a Produção e Consumo. 

De acordo com a 68ª edição da BP Statistical Review of World Energy, o Reino Unido 

teve uma produção 1,085 milhões de barris por dia em 2018, um aumento de 8,6% em relação 

ao ano anterior, porém muito inferior ao maior pico registrado próximo de 3 milhões de barris 

por dia em 1999. O gráfico 12 demonstra a produção de petróleo ao longo dos anos.  

Já o consumo foi de 1,618 milhões de barris por dia, representando uma queda de 

1,2% comparado com 2017. A partir desses dados é possível constatar que os britânicos, 

embora autossuficientes anos atrás, hoje dependem da importação para suprir suas 

necessidades. A figura 13 mostra o perfil de produção e consumo no Reino Unido nos últimos 

anos, indicando que ambos vem caindo ao longo dos anos (BP, 2019). 
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Figura 12 - Produção de petróleo (milhões de barris / dia) ao longo dos anos 

 
Fonte: Trading Economics (2019)12 

 

 

Figura 13 - Produção e consumo de petróleo do Reino Unido 

 
Fonte: U.S. Energy Information Administration (2018) 

 

Em relação ao gás natural, o perfil observado é o mesmo se comparado com o 

petróleo, que é a queda no consumo e na produção do produto, além da produção não suprir 

toda a demanda, conforme demonstra o gráfico 14. Em 2018, a produção foi de 40,6 bilhões 

de metros cúbicos, queda de 3,1% em relação ao ano anterior, e o consumo foi de 78,9 bilhões 

de metros cúbicos, praticamente o mesmo do ano anterior (BP, 2019). 

12 Disponível em https://d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/charts/united-kingdom-crude-oil-
production.png?s=unitedkincruoilpro&v=201907091453a1&d1=19190101&d2=20191231. Acesso em 02 jul. 
2019 
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Figura 14 - Produção e consumo de gás do Reino Unido 

 Fonte: U.S. 
Energy Information Administration (2018) 

 

Embora na Europa haja a preocupação em mudar a matriz energética, reduzindo a 

dependência de fontes de origem fóssil, no relatório da U.S. Energy Information 

Administration (EIA) é possível constatar que o petróleo e o gás natural ainda são as 

principais fontes primárias de consumo de energia no Reino Unido, como demonstrado na 

figura 15. O carvão mineral, que nos séculos passados era vital para os britânicos, atualmente 

vem sendo menos consumido, enquanto outras fontes, como as renováveis, estão crescendo a 

cada ano. 

Figura 15 - Fontes primárias de consumo de energia no Reino Unido 

Fonte: U.S. Energy Information Administration (2018) 
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Nas figuras 16 e 17, pode-se notar que a maior demanda de petróleo está no setor de 

transporte, seguido pelo setor industrial. Para o gás natural, as maiores demandas se 

concentram nas residências e no setor elétrico. 

Figura 16 - Demanda de petróleo por setor

Fonte: U.S. Energy Information Administration (2018) 

Figura 17 - Demanda de gás natural por setor 

Fonte: U.S. Energy Information Administration (2018) 
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Para o transporte do petróleo e do gás, o Reino Unido possui uma extensa rede de 

dutos. Os grandes oleodutos transportam o petróleo extraído nas plataformas do Mar do Norte 

para os terminais costeiros na Escócia e no norte da Inglaterra, enquanto os menores 

transportam o petróleo de campos individuais para os principais oleodutos. Nos gasodutos, há 

vários sistemas que transportam o gás natural das plataformas offshore do Reino Unido e da 

Noruega. Além disso, existem duas interconexões com a República da Irlanda, uma conexão 

com a Escócia e uma de menor capacidade com a Irlanda do Norte. Para o continente 

europeu, há duas conexões para o transporte do gás. Tanto os oleodutos quanto os gasodutos 

são de operação e propriedade privadas, no entanto, qualquer operador qualificado pode 

acessá-los. Nas figuras 18 e 19 estão as principais redes de dutos e algumas de suas 

características (U.S. EIA, 2018). 

Figura 18 - Principais oleodutos do Reino Unido 

Fonte: U.S. Energy Information Administration (2018) 
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Figura 19 - Principais gasodutos do Reino Unido 

 Fonte: U.S. Energy Information Administration (2018)  

5.2 Reservas de Óleo e Gás. 

 

As reservas no Reino Unido estão cada vez menores, trazendo enormes preocupações 

para seus governantes. No fim de 2018, estimou-se que havia 2,5 bilhões de barris de petróleo 

nas reservas comprovadas, sendo uma relação Reserva/Produção (R/P) de 6,3, sendo uma das 

menores dentre as principais regiões e países no mundo. A razão R/P leva em consideração as 

reservas remanescentes no final do ano dividida pela produção do mesmo ano e o resultado 

será o tempo em que essas reservas durariam se a produção mantivesse a mesma taxa. Para o 

gás natural o cenário não é diferente. Suas reservas conhecidas no final de 2018 eram de 0,2 

trilhões de metros cúbicos, com uma relação R/P de 4,6. A figura 20 indica a redução dessas 

reservas ao longo de 20 anos (BP, 2019).  

 

Figura 20 - Reservas de óleo e gás comprovadas do Reino Unido 

 

Fonte: BP (2019). 
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Além das reservas já conhecidas, existem reservas cujo volume são recuperáveis e 

viável financeiramente, outras que possuem quantidades potencialmente recuperáveis e são 

conhecidas, mas não são viáveis para o desenvolvimento comercial no momento. Somado a 

isso, existem locais ainda não mapeado e sem prospecção. Portanto, as reservas de petróleo e 

gás remanescentes poderia chegar, aproximadamente, a 20 bilhões de barris de óleo 

equivalente, com expectativa de produção de 20 ou mais anos (OGA, 2018). 

Existem inúmeros campos sendo explorados pelos britânicos, tanto no mar quanto na 

terra. Apesar da exploração onshore ser mais antiga, a exploração no Mar do Norte é a 

principal fonte de produção de petróleo, podendo destacar os campos de Buzzard, Golden 

Eagle e Forties. O campo de Buzzard foi descoberto em 2001 na região central do Mar do 

Norte, com início de produção em 2007 e estimativas de possuir mais de meio bilhão de barris 

de petróleo. O campo Golden Eagle se encontra a 110 quilômetros a nordeste de Aberdeen e 

foi descoberto em 2007 com expectativas de produzir um total de 140 mboe. Sua produção 

começou em 2014 e produz óleo e gás. O campo Forties é considerado um dos maiores e mais 

antigos campos de petróleo da região do Reino Unido no Mar do Norte. Descoberto em 1970 

e localizado a 177 km de Aberdeen, sua produção se deu início em 1975 chegando ao seu pico 

de produção em 1979 com mais de 520.000 barris por dia (OFFSHORE TECHNOLOGY, 

2019). 

 

5.3 Política Governamental Offshore 

De acordo com Defra (2018), a política de sucessivos governos tem sido maximizar a 

recuperação da economia dos recursos na plataforma continental do Reino Unido. Esta 

política vem sendo recomendada para uma eventual recuperação de petróleo e gás da 

plataforma continental britânica. Os sucessivos governos fizeram mudanças no regime 

tributário para incentivar o investimento no Mar do Norte para facilitar a política de máxima 

recuperação econômica dos recursos. 

Apesar dos temores de um declínio nos últimos anos, o Mar do Norte continua sendo 

uma das maiores e mais importantes regiões offshore de petróleo e gás do mundo. Após as 

quedas transformadoras do preço do petróleo em 2008 e 2014, as operações tornaram-se mais 

dinâmicas, com as empresas aproveitando as novas tecnologias para economizar atividades 

em campos envelhecidos (DEFRA, 2018). 
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Em maio de 2018, a Autoridade de Petróleo e Gás do Reino Unido (OGA) concedeu 

123 licenças de exploração como parte do 30º Prêmio de Licenciamento Offshore. Os prêmios 

cobrem 229 blocos ou blocos de peças, abrangendo uma área de 26.659 km². Este é um 

grande aumento para a Plataforma Continental do Reino Unido, e se todas as licenças forem 

aceitas pelas 61 empresas que as receberam, a área total mantida aumentará em 50% 

(DEFRA, 2018). 

A primeira coisa a notar é que alguns dos seis grandes produtores de petróleo e gás 

começaram a se afastar do Mar do Norte. A Total anunciou em julho de 2018 que iria ceder 

alguns de seus ativos no Mar do Norte do Reino Unido, valendo até US $ 1,5 bilhão, 

incluindo algumas de suas ações no campo de gás Laggan-Tormore, e os campos Golden 

Eagle, Dumbarton, Bruce e Keith (DEFRA, 2018). 

Com o amadurecimento do Mar do Norte, a Total não está sozinha em procurar mudar 

para outro lugar. A Chevron também está procurando desinvestir alguns de seus ativos, com 

campos mais jovens com maior potencial por um longo período de tempo (DEFRA, 2018). 

No entanto, à medida que essas grandes empresas se afastam, o espaço está se abrindo 

para empresas menores de exploração e produção (E&P). Essas empresas, como a Neptune 

Energy e a Tangram Energy, têm várias vantagens sobre suas contrapartes maiores. Eles são 

resistentes e adaptáveis, com um forte foco em estar apto para o futuro (DEFRA, 2018).

O segundo ponto importante é que ainda existem cerca de 1,5 bilhão de barris de 

equivalentes de petróleo em descobertas não desenvolvidas na plataforma continental do 

Reino Unido. Anteriormente, muito disso era muito pequeno ou de difícil acesso, mas a 

tecnologia e as melhores práticas mudaram, proporcionando oportunidades para empresas 

menores e mais ágeis (DEFRA, 2018). 

Pequenas empresas de E&P tendem a ter algumas vantagens sobre as grandes 

operadoras, o que pode lhes dar uma vantagem estratégica. Muitos têm processos de tomada 

de decisão ágeis, permitindo-lhes agir rapidamente para desenvolver e explorar e se adaptar às 

mudanças nos negócios e no ambiente de investimento (DEFRA, 2018). 

Muitas dessas empresas tornaram-se especialistas em técnicas de produção específicas, 

aproveitando o cenário tecnológico de rápido avanço para compensar sua escala. Muitas 

vezes, essas empresas também têm fortes especialidades técnicas que podem ser aplicadas a 
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problemas particulares de subsuperfície e engenharia para liberar recursos onde empresas 

maiores já tentaram sem sucesso (DEFRA, 2018). 

Mudanças regulatórias em várias áreas também estão facilitando a mudança, tornando 

mais fácil para empresas menores receberem blocos. Um forte progresso foi feito pela 

indústria com o OGA atuando como um catalisador para a mudança. O trabalho da OGA em 

lidar com barreiras ao investimento parece estar funcionando, abordando questões como 

acesso à infraestrutura, falta de capital, comportamentos comerciais e está clara a importância 

dos ativos certos, mãos certas. Significativos acordos de M & A foram realizados, trazendo 

novos investimentos e ideias, demonstrando que as empresas estão vendo o potencial 

remanescente da bacia (DEFRA, 2018). 

Isso inclui a legislação preliminar do Histórico de Impostos a Transferir, lançada em 

julho, que foi projetada para tornar mais atraente a compra de campos de vida avançada, 

ampliando a disponibilidade de abatimentos fiscais para o descomissionamento de novos 

investidores (DEFRA, 2018). 

 Apesar do difícil ambiente econômico, a indústria respondeu fortemente à 30ª Rodada 

de Licenciamento Offshore, confirmando o alto potencial remanescente da plataforma 

continental do Reino Unido. A rodada se concentrou em regiões 'maduras' com infraestrutura 

existente, o que proporcionou às empresas uma excelente oportunidade de dar uma olhada em 

um grande inventário de oportunidades para reconstruir seus portfólios para ajudar a sustentar 

a produção futura (DEFRA, 2018). 

Uma das tendências mais surpreendentes que esta recente rodada tem destacado é um 

afastamento das grandes empresas de petróleo e gás para empresas menores de E&P 

(DEFRA, 2018). 

 

5.4 Onshore 
 

Para Defra (2018), o faturamento hidráulico em terra para o gás de xisto tem sido o 

foco de muitos debates parlamentares. O tamanho de qualquer futura indústria britânica de 

gás de xisto está sujeito a consideráveis incertezas. Houve vários estudos sobre o potencial do 

recurso de xisto do Reino Unido, mas como o estudo está em estágios iniciais, não é possível 
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fornecer dados definitivos. O Governo fornece as seguintes informações na sua página de 

Orientação sobre o desenvolvimento de gás de xisto no Reino Unido: 

Cientistas do British Geological Survey (BGS) estimaram que o volume total de gás 

no xisto de Bowland-Hodder norte da Inglaterra é de cerca de 1.300 trilhões de pés cúbicos. 

Mas não é possível estimar quanto gás de xisto e óleo o Reino Unido pode produzir até que 

tenha havido alguma exploração e teste (DEFRA, 2018). 

O governo do Reino Unido está incentivando a exploração de gás de xisto para 

fornecer ao país maior segurança energética, crescimento e empregos. Com base em seu 

manifesto do Partido Conservador de 2017 o governo introduziu ou planeja introduzir um 

número de medidas de apoio ao fracking, incluindo: 

receitas da riqueza gerada com as comunidades afetadas; 

 

dor Ambiental de Xisto (DEFRA, 2018). 

Uma declaração ministerial escrita em maio de 2018 estabelece informações sobre as 

propostas. A consulta sobre o desenvolvimento da exploração de gás de xisto decorreu de 19 

de julho de 2018 a 25 de outubro de 2018. No entanto, a política do Partido Trabalhista se 

comprometeu a banir o fracking. A política do Partido Nacional Escocês sobre fracking é que 

não terá lugar no mix de energia da Escócia. Da mesma forma em seu Manifesto de 2017, os 

liberais democratas prometeram se opor ao fracking por causa de seu impacto sobre as 

mudanças climáticas, o mix energético e o meio ambiente local e a posição do Partido Verde é 

parar o fracking no Reino Unido, criando zonas livres (DEFRA, 2018). 

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte implementaram planos moratórias ou 

restrições à extração de condições não convencionais de hidrocarbonetos. Além disso, o 

licenciamento da extração onshore de petróleo e gás é agora devolvido à Escócia e País de 

Gales. O Governo de Gales lançou uma consulta sobre a política de extração de petróleo no 

País de Gales buscando visões de sua política proposta para a extração de petróleo, incluindo 

fracking. A consulta propôs a não realização de novo licenciamento de petróleo no País de 

Gales ou de apoio ao licenciamento de petróleo para fraturamento hidráulico. A consulta foi 

encerrada em 25 de setembro de 2018 e as respostas estão sendo revisadas (DEFRA, 2018). 

 



53 

Figura 21 - Tecnologia onshore 

Fonte: Petrobrás (2017)13 
 
 

5.5 O Mercado Atual 

 

Segundo Beis (2017), os preços do petróleo e do gás são um fator-chave para a 

indústria e para os planos de investimento. O preço do petróleo bruto Brent atingiu um 

recorde histórico acima de US $ 145 / barril em julho de 2008. Após mais de três anos de 

estabilidade (incomum) na faixa de US $ 100-115, os preços do Brent caíram dramaticamente 

na segunda metade de 2014. Eles caíram de US $ 110 no meio do ano para US $ 55 no final 

de dezembro de 2014 e estavam sendo negociados à cerca de US $ 50 por barril em agosto de 

2015, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2009, durante as profundas recessões 

mundiais. O preço caiu ainda mais para um intervalo de US $ 25-30 no início de 2016 - os 

níveis mais baixos desde 2004. Os preços do petróleo vêm subindo constantemente desde o 

verão de 2017. Eles foram recentemente acima de $ 80 por barril pela primeira vez em quase 

quatro anos.  

Disponível em 
http://www.petrobras.com.br/data/files/AA/36/91/DB/D292E5109E64D4D52AD542A8/Cavalinho%20RN%206
00.jpg. Acesso em 28 jun. 2019
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5.6 Emprego na Indústria do Petróleo e Gás 

 

Segundo Defra (2018), a entidade comercial Oil and Gas UK produz estimativas de 

emprego na indústria de petróleo e gás a cada ano (incluindo trabalhadores onshore e 

offshore). Durante a maior parte do período entre 2013 e 2018, o emprego na indústria de 

petróleo e gás foi caindo. De acordo com os números do Oil and Gas UK, o número de 

pessoas empregadas diretamente na indústria estava em níveis semelhantes em 2013 e 2018, 

mas o número de pessoas indiretamente empregadas caiu em cerca de um terço ao longo do 

período (emprego direto é o pessoal empregado em empresas de extração de petróleo e gás, e 

serviços associados, empregos indiretos são as pessoas empregadas nas cadeias de 

fornecimento da indústria).  

Durante o mesmo período, o emprego em todo o Reino Unido aumentou em cerca de 

8%. A queda no emprego na indústria do petróleo pode ter sido o resultado de aumento de 

produtividade ou atividade em declínio, ou ambos. O Escritório de Estatísticas Nacionais 

(ONS) fornece números diferentes para emprego neste setor. Os números do ONS são para 

emprego direto na Grã-Bretanha apenas e mostram que em 2017 havia cerca de 40.000 

pessoas empregadas na indústria nos seguintes subsetores:  

s; 

 19.000 pessoas empregadas em atividades de apoio ao setor de petróleo e gás 

indústria de extração; 

 9.000 pessoas empregadas na fabricação de petróleo refinado e produtos (DEFRA, 

2018). 

Para Defra (2018), empregos com base na Escócia domina esta indústria - 73% de 

todos os empregos na indústria, ou 29.000 empregos, estão lá. Seguida de Yorkshire e 

Humber com 2.250 pessoas empregadas na indústria. 

A produção na indústria offshore estava no auge nos anos 80. Hoje a indústria está 

mais focada no desmantelamento e como melhor acessar as fontes disponíveis enquanto 

obtém ganhos de eficiência. A sustentabilidade fiscal do relatório do Escritório de 

Responsabilidade Orçamental de janeiro de 2017, previu um declínio de longo prazo na 

produção do Reino Unido na plataforma continental, dizendo que as receitas de petróleo e gás 

provavelmente serão afetadas à medida que a produção continua seu declínio de longo prazo. 

O caminho das receitas será dependente dos preços voláteis do petróleo e do gás, mas 

esperamos produção a partir da plataforma continental do Reino Unido à medida finalmente, 

capacidade recuperável (DEFRA, 2018). 
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A Autoridade de Petróleo e Gás (OGA) também acredita que a produção de petróleo e 

gás do Reino Unido voltará a entrar em declínio após uma ligeira recuperação recente. 

  

5.7 Receita Tributária de Petróleo e Gás 

 

De acordo com Defra (2018), nos últimos anos, a receita da produção de petróleo e gás 

caiu devido à queda da produção, preços de petróleo e gás muito mais baixos e despesas 

tributáveis mais elevadas (desmantelamento). A taxa de petróleo, o imposto de renda e a taxa 

suplementar também foram cortadas substancialmente para tentar maximizar a recuperação 

econômica. 

Desde 1979/80 a indústria tipicamente gerou receitas para o governo, mas a situação é 

agora mais complexa com a queda da produção e aumento (e compensação) de custos de 

desativação. Nos últimos anos, a receita atingiu o pico em 2008/09 em £ 12,4 bilhões. Em 

2017/18, a receita de petróleo e gás foi £ 1,19 bilhões (DEFRA, 2018). 

Segundo Beis (2017), no Orçamento 2016, o Chanceler do Tesouro anunciou reduções 

na tributação dos campos de petróleo e gás do Mar do Norte para maximizar a recuperação do 

Mar do Norte. O Orçamento incluiu compromissos para:  

e as receitas petrolíferas permanentemente 

reduzindo a taxa de 35% para 0%, para simplificar o regime para os investidores e nivelar o 

campo de jogo entre investimento oportunidades em campos mais antigos e infra-estrutura e 

novos desenvolvimentos. A mudança entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016; 

r a taxa suplementar de 20% para 10%, para enviar um sinal forte de que o 

Reino Unido está aberto para negócios e em reconhecimento das condições que 

excepcionalmente estão enfrentando atualmente o setor. A mudança teve efeito a partir de 1 

de janeiro de 2016. 

Essas mudanças foram implementadas na Lei de Finanças de 2016. No Orçamento 

2017, o Governo centrou-se aos custos de desmantelamento e anunciou que iria apresentar 

legislação para introduzir um mecanismo de histórico fiscal transferível. Imposto nos custos 

de desativação está ligado ao histórico de pagamento de novo mecanismo e permitiria que o 

histórico fiscal fosse transferido junto com o ativo. O governo também anunciou que iria 

consultar sobre redução do imposto para os custos de descomissionamento incorridos pela 

licença anterior (BEIS, 2017). 

Os principais desafios enfrentados pela indústria offshore incluem: 
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 o nível de investimento na plataforma continental do Reino Unido; 

as receitas fiscais, mas a necessidade de um regime fiscal apoia o 

investimento; e 

 desmantelamento, assegurando ao mesmo a infraestrutura 

restante que suporta novos desenvolvimentos onde necessário (BEIS, 2017). 

Os principais desafios para a indústria onshore estão relacionados principalmente à 

exploração de hidrocarbonetos não convencionais, como fracking para gás de xisto e incluem: 

ocal e preocupações sobre o processo técnico geral; 

mentares, incluindo a obtenção de todas as 

permissões ambientais e de planejamento; 

o do recurso economicamente extraível através da exploração 

(BEIS, 2017). 
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6 CONCLUSÃO 

 

O Reino Unido possui uma história interligada ao petróleo e o gás natural. Com as 

pesquisas realizadas neste trabalho, é notória a relação entre o desenvolvimento econômico 

dos países britânicos e a exploração do petróleo. Além disso, no Reino Unido houve o 

desenvolvimento de um setor industrial forte, com o surgimento de duas empresas 

reconhecidas globalmente, oriundas de dois britânicos sonhadores: Marcus Samuel e William 

Knox D Arcy. 

Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pode-se observar a influência do 

petróleo no Reino Unido. Sem esse insumo, a Grã-Bretanha não conseguiria desenvolver seus 

navios, aviões e carros. Para isso, ela contou com a atuação de suas empresas ao redor do 

mundo (principalmente Oriente Médio) e com os EUA. 

Na fase pós-guerra, havia diversos poços explorados pelo mundo, inclusive dentro do 

próprio Reino Unido. Esses poços ainda eram explorados em terra, porém com a busca por 

novos campos, essa exploração chegou ao mar. Com as descobertas no Mar do Norte, os 

britânicos viram sua produção crescer vertiginosamente, indicando novamente que o petróleo 

pode acelerar o crescimento de um país. Com os inúmeros poços sendo perfurados, o Reino 

Unido se tornou autossuficiente durante a década de 80, condição que se manteve até os anos 

2000, quando o quadro começou a se inverter. 

Após o maior pico de produção entre 1999 e 2000 no Mar do Norte, o Reino Unido 

viu sua posição declinar. Durante os anos 2000 até os dias atuais, sua produção reduziu 

drasticamente, sendo um indicativo preocupante de que o Mar do Norte, grande propulsora da 

produção, está se esgotando. Diversas instalações já foram descomissionadas e os dados 

mostram que o setor está começando a entrar em uma decrescente.  

Devido à dependência por gás natural e petróleo, o Reino Unido tem buscado formas 

de manter sua produção desses insumos, enquanto reduz o seu consumo. Além disso, busca-se 

novas fontes de energias. Porém, para manter o nível de produção, estão sendo desenvolvidas 

de técnicas para tonar viável campos já abandonados, descobrir novas regiões produtoras de 

petróleo, otimizar a produção dos campos já existentes e para produção desses produtos de 

fontes não convencionais. 
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