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RESUMO 

O Petróleo é um recurso energético indispensável e finito cuja produção está 

diretamente ligada com a quantidade de reservas existentes e atinge, em determinado 

momento, um valor máximo, denominado pico do petróleo. A partir deste momento, há um 

declínio até que seja atingido um valor onde essa produção não é mais economicamente 

viável. Diante disso, e das consequências políticas e econômicas que este decaimento de 

produção pode causar ao país produtor, torna-se necessária uma estimativa de quando este 

pico acontecerá. Para estudar esta questão, utilizou-se a metodologia proposta por Hubbert 

para a construção de uma curva da produção brasileira e, a partir dela, obteve-se a data do 

pico de petróleo para o Brasil. 

Palavras-chaves: curva de Hubbert, pico do petróleo, Engenharia de Petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Petroleum is an indispensable and finite energy resource. Its production is directly 

linked to the amount of existing reserves and reaches at a given moment a maximum value, 

called oil peak. From this moment, there is a decline until a value is reached where it is no 

longer economically viable. For that reason, and the political and economic consequences that 

this decay of production can cause to the producing country, it becomes necessary to estimate 

when this peak will happen. It was used the methodology proposed by Hubbert for the 

construction of a curve of Brazilian production, and from it was obtained the date of oil peak 

in Brazil. 

 

Keywords: Hubbert curve, oil peak, petroleum engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, as fontes de energia sempre foram necessárias. A Primeira 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no início do século XVIII, teve como principal 

fonte de energia o vapor fornecido pela queima do carvão. Em seguida, na Segunda 

Revolução Industrial, o carvão foi sendo substituído pelo petróleo, o qual se tornou a principal 

fonte de energia do período. Este fato prevalece até os dias atuais. A constante busca por essa 

fonte de energia fez com que se tornassem necessárias pesquisas e o desenvolvimento de 

ferramentas de exploração. Sendo assim, surgiram as primeiras descobertas e consequentes 

perfurações de poços de petróleo. A origem desta se deu pelo método percussivo na 

Pensilvânia, nos Estados Unidos, pelo Coronel Edwin Drake. Ele conseguiu encontrar 

petróleo a 22 metros e obteve uma produção de vinte barris por dia. (YERGIN, 1994) 

A partir disso, novos métodos foram desenvolvidos e a produção de petróleo foi se 

tornando mais expressiva. No Brasil, o primeiro poço que obteve êxito foi em Lobato, na 

Bahia, em 1939. (BARÇANTE, 2013) 

Embora essencial, a exploração desta fonte de energia traz consigo muitos riscos. 

O petróleo é altamente inflamável e sua exploração apresenta alta periculosidade para seus 

trabalhadores. Ele é encontrado, sobretudo, abaixo de grandes camadas de rochas, as quais 

podem ter vários metros de profundidade, sendo necessária sua perfuração. Esta, por sua vez, 

pode causar graves acidentes. Somado a isso está o custo total do projeto, que é muito alto, 

fazendo com que seja necessário um planejamento eficiente da produção.  

Com o objetivo de representar e prever a vida produtiva de um campo petrolífero, 

Hubbert, em 1956, utilizou o princípio proposto por Verhulst em 1845, que descreveu o 

crescimento de populações com uma curva simétrica ou curva normal com formato de sino, 

para antever a produção máxima de 48 estados dos Estados Unidos. (HUBBERT, 1956) 

Para isto, Hubbert relacionou, por meio de escala logarítma, a produção de petróleo 

dos Estados Unidos com a variável tempo. Por conseguinte, ele observou que essa relação 

comportava-se como uma curva normal com formato de sino da mesma forma que Verhulst 

havia proposto. Não menos, este estudo ganhou notoriedade por prever corretamente o ano de 

máxima produção dos Estados Unidos e como homenagem ao pesquisador ficou conhecida 

como “Curva de Hubbert”.  
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Assim, a curva de Hubbert torna-se uma ferramenta necessária. Ela é a relação entre 

a produção e as reservas do local a ser determinado, sendo essa estimada com o objetivo de 

contribuir com países e a opinião pública sobre o suprimento de petróleo. A evolução de uma 

produção segue um dos dois perfis:  

 aumento rápido até certo ponto, que se mantém por anos, seguido de rápida 

diminuição; 

 aumento constante até um pico, seguido por declínio acelerado. 

Porém, ao se tratar de uma jazida em condições naturais, sem a intervenção do homem, 

o perfil apresenta algo um pouco diferente, já que sabe-se que ao perfurar um poço petrolífero 

a pressão nos poros da camada produtora faz com que o petróleo suba até a superfície.  

Na figura 1, tem-se um exemplo de produção de uma jazida em relação ao tempo. É 

possível observar claramente o papel da pressão em um poço, pois esse apresenta uma rápida 

expansão até um pico, e, após isto, há uma queda na produção pelo fato desta pressão 

diminuir, o que faz com que o fluxo dos fluidos também diminua, caracterizando, assim, a 

queda da produção. Diferentemente do perfil de uma única jazida, a curva relativa a uma 

província segue uma curva normal, como mostrado na figura 2. 

Figura 1 - Gráfico da produção de petróleo em função do tempo 

Fonte: Campbell (1998). 
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Figura 2 – Curva relativa a uma província 

Fonte: Campbell (1998). 

Portanto, pode-se afirmar que o Pico do Petróleo é o ponto em que já não se pode 

aumentar a quantidade de petróleo bruto a ser extraído, apresentando uma queda na sequência 

ou o ponto em que a região petrolífera extrai aproximadamente a metade de todo o petróleo 

que pode ser produzido naquele local. É válido salientar que esta estimativa é feita com base 

numa situação natural de extração, não considerando assim os avanços tecnológicos. 

1.1 Objetivo  

O petróleo é um importante recurso energético tanto para o mundo quanto para o Brasil. 

Visto isso, e considerando que ele é um recurso finito, torna-se necessário calcular quando a 

sua produção sofrerá declínio para o planejamento econômico e estratégico do país produtor. 

O objetivo geral deste trabalho é prever quando ocorrerá este pico para o Brasil. 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 apresentar os conceitos de recursos, reservas, seus diferentes tipos e como calculá-

los, e a razão entre a reserva e produção; 

 explicar a metodologia proposta por Hubbert e propor uma metodologia geral para 

construção da curva; 

 analisar a construção curva de Hubbert para os Estados Unidos, Noruega, Nigéria 

e China; 

 propor uma curva para a previsão do petróleo para o Brasil. 
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1.2 Estrutura do trabalho 

O capítulo 1 deste trabalho de conclusão de curso apresenta uma rápida introdução 

sobre o tema que será abordado nos demais capítulos. 

O capítulo 2 consiste na apresentação do referencial teórico, onde se expõe as 

definições de recurso e reserva e se apresentam os alicerces teóricos que estruturam o estudo 

em questão. 

O capítulo 3 apresenta o modelo clássico de Hubbert e as variações proposta por 

diferentes autores. 

O capítulo 4 mostra aplicações da curva de Hubbert para os Estados Unidos, Noruega, 

Nigéria e China. 

 O capítulo 5 apresenta a metodologia detalhada para a construção da curva de 

Hubbert, a fim de que esta possa ser utilizada como base em projetos futuros. 

No capítulo 6 é proposta uma curva para o brasil, e são discutidos e analisados seus 

resultados. 

Em seguida, são exibidas as referências bibliográficas, os anexos e o apêndice. 
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2 RECURSOS E RESERVAS 

2.1 Recursos 

Conceitualmente, os recursos naturais possuem duas divisões genéricas que por 

definição são: 

i. Recursos naturais renováveis: aqueles que após um determinado período de tempo 

são capazes de se regenerar ao estágio inicial, ou tem sua disponibilidade de forma 

ilimitada, bem como plantas, animais e fontes energéticas como biomassa e 

geotérmica. 

ii. Recursos naturais não renováveis: fontes que estão na natureza e apresentam 

quantidade limitada, não podem ser reutilizados, ou seja, não se regeneram por um 

determinado período de tempo, portanto, se usados de forma indiscriminada podem 

se extinguir. Exemplo disso tem-se o minério, petróleo e carvão mineral. 

A partir das definições genéricas dos recursos, entra-se nos conceitos específicos para 

cada disciplina estudada. Não obstante disso, a indústria petrolífera define e diferencia os 

termos Recursos e Reservas, a fim de padronizar a terminologia usada na classificação das 

mesmas, por meio de instituições mundiais e internacionais, como a Society of Petroleum 

Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum 

Geologists (AAPG) e Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE); além de 

instituições nacionais, como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP). Por conseguinte, aos termos empregados pelas agências globais, a ANP, através da 

portaria número 47 de 05 de setembro de 2014, regulamentou as terminologias que devem ser 

acertadas em âmbito nacional para as definições de recursos: 

i. Recursos contingentes: é a parcela de petróleo ou gás natural de reservatórios já 

descobertos e ainda não comerciáveis devido a contingências, mas que tem 

potencial de serem recuperáveis. 

ii. Recursos convencionais: é o petróleo ou gás cujo acúmulo se dá em uma estrutura 

geológica afetada por aquíferos e que, por isso, apresenta influências 

hidrodinâmicas. 

iii.  Recursos não convencionais: difere-se dos recursos convencionais pelo fato deste 

não terem influências hidrodinâmicas e nem possuirem uma estrutura geológica. 
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Isso faz com que seja necessárias tecnologias de extração especiais. Estão inclusos 

nesta categoria petróleos extrapesados, xisto betuminosos, shale oil, entre outros. 

iv. Recursos prospectivos: é o petróleo ou gás natural que têm capacidade de serem 

recuperáveis em acumulações ainda não descobertas, que podem, porém, ser 

objetos de projetos futuros.  

2.2 Reservas 

Estimativa de reservas é a ação de se extrair o volume máximo de fluidos de um 

reservatório, até que este atinja à condição de abandono. Ela é determinante para se decidir a 

viabilidade de um projeto explotatório, pois a receita com esta exploração será usada para 

implementar o projeto e manter seus custos de operação.  

A SPE, juntamente com o WPC, aprovou, em 1997, a “Petroleum Reserves 

Definitions”, um documento que padroniza a definição para estimar reservas de petróleo, 

dividindo estas em procedimento determinístico e probabilístico, que, por conseguinte, é 

subdividido em outros três termos (1P, 2P e 3P). Estas definições foram atualizadas duas 

vezes, uma em 2000 e a outra em 2007. Esta última atualização ainda é vigente e aprovada 

pela SPE, WPC, AAPG e SPEE sendo denominada “Petroleum Resources Classification 

System and Definitions”. Com isso, ficou estabelecido um padrão mundial para as empresas 

se basearem, sendo possível tornar suas reservas reconhecidas internacionalmente e serem 

comparadas por diferentes países e empresas. A tabela 1, elaborada por Cronquist (2001), 

mostra as principais diferenças entre os procedimentos determinísticos e probabilísticos. 

No Brasil, o padrão de definição de reservas foi feito pela ANP, através da portaria 

número 47 de 05 de setembro de 2014. Estas foram divididas, segundo este documento em: 

i. Reservas: são os recursos já descobertos e comercialmente recuperáveis de petróleo 

e gás natural, em uma determinada data; 

ii. Reservas desenvolvidas: são as reservas de petróleo e gás natural que, dados os 

poços já existentes, bem como os equipamentos já instalados, podem ser 

recuperadas; 
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Tabela 1: Diferença entre Procedimentos Determinísticos e Probabilísticos 

Procedimentos Determinísticos Procedimentos Probabilísticos 

  

 Utiliza uma única estimativa (a 

melhor) para cada parâmetro de 

cálculo 

 A classificação das reservas em 

provadas, prováveis ou possíveis é 

baseada em: 

a) Julgamento de profissionais 

considerando: 

- a situação geológica onde se 

encontra a acumulação 

- o estágio de desenvolvimento 

- a qualidade e quantidade de dados 

geológicos e técnicos 

- o grau de incerteza na interpretação 

de cada dado 

- o cenário operacional e econômico 

b) Diretrizes pré-estabelecidas pela 

organização para a classificação 

de reservas dependendo do 

propósito da estimativa. 

 Utiliza o todo o conjunto de 

resultados, potenciais (amplitude) e 

suas probabilidades associadas para 

cada parâmetro do cálculo 

 A classificação das reservas é feita 

com base no cálculo da distribuição 

de frequências acumuladas seguindo 

as seguintes especificações: 

- Provadas: há pelo menos 90% de 

probabilidade de que a reserva 

estimada seja recuperada 

- Provadas mais Provável: há pelo 

menos 50% de probabilidade de que 

a reserva calculada será recuperada 

- Provada mais Provável mais 

Possível: há pelo menos 10% de 

chance de que a reserva calculada 

será recuperada 

Fonte: Cronquist (2001).  

iii. Reservas prováveis: são reservas de petróleo e gás natural que possuem um grau 

maior de incerteza quando comparadas com as estimativas de reservas provadas. 

iv. Reservas possíveis: são as reservas de petróleo e gás natural que, quando são 

analisados os seus dados geológicos, possuem um grau de incerteza maior do que as 

estimativas de reservas prováveis.  

v. Reservas provadas: são as reservas de petróleo e gás natural que possuem um 

elevado grau de certeza de estimativa de recuperação, levando em consideração os 
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métodos operacionais existentes, as condições econômicas, as leis tributárias e 

regulamentos. 

vi. Reservas totais: é a soma das reservas prováveis, possíveis e provadas. 

Após exibidos minuciosamente os conceitos de recursos e reservas, pode-se, por meio 

da figura 3, distinguir de acordo com a abordagem determinística as ideias apresentadas 

anteriormente. 

Figura 2 - Quadro de classificação de recursos 

 

Fonte: ANP (2014). 

A figura 3 mostra que as reserva e os recursos estão dentro da Descoberta, que de 

acordo com a ANP é “a caracterização de um ou mais horizontes que contém 

hidrocarbonetos”. Portanto, quando esta possui quantidades recuperáveis ou com potencial de 

recuperação e que sejam economicamente viáveis para a produção, esta descoberta renomeia-

se como Reserva. No entanto, quando a descoberta apresentar acumulação de petróleo ou gás 

natural, porém sem a comprovação de que é comercialmente explorável, a mesma é 

denominada de Recursos Contingentes, podendo ser renomeada para reserva. 
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2.3 Cálculo da Estimativa de Reserva 

Existem vários métodos disponíveis para prever as reservas de óleo e gás. Cada um 

deles possuem suas características próprias. Serão abordados quatro desses métodos: analogia, 

análise de risco, volumétrico e performance de reservatório.  

2.3.1 Analogia 

A analogia é um método utilizado para jazidas que ainda não foram perfuradas e onde 

as informações foram obtidas por métodos indiretos, como, por exemplo, a sísmica, o que não 

garante a existência de óleo e gás. 

Por meio de dados de reservatórios, que devem ter características semelhantes ao 

reservatório que está sendo estudado e ser localizado nas proximidades, é possível fazer uma 

analogia entre eles. Para uma análise aprofundada da estimativa é preciso saber propriedades 

como saturação de água, porosidade, volume da rocha, espessura líquida de hidrocarbonetos, 

e temperatura desses campos vizinhos. (Maxwell, 2003) 

2.3.2  Análise de Risco  

A análise de risco é um método que também pode ser empregado antes da perfuração 

do poço pioneiro. Baseia-se nas informações de reservatórios próximos com características 

similares. (Maxwell, 2003) 

Ela gera como produto um intervalo de resultados possíveis, por meio de um 

tratamento estatístico de dados, diferentemente do método por analogia que fornece um valor 

absoluto. 

2.3.3  Volumétrico 

O método volumétrico é uma ferramenta que, para ser aplicada, devem-se conhecer 

alguns dados como a porosidade média das rochas, o volume total da rocha, o fator de 

formação do fluido e a saturação dos fluidos. (Maxwell, 2003) 

O valor fornecido pelas equações 1 e 2 expressa, nas condições de superfície, o 

volume original de óleo e gás em reservatório. 
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 N = 
𝑉𝑟Ø(1−𝑆𝑤)

𝐵𝑜
 (1) 

Sendo: 

N – volume original 

Vr – volume da rocha reservatório 

Ø- porosidade da rocha 

Sw – saturação da água 

Bo- fator volume de formação 

É possível prever o volume recuperável (equação 2) incluindo o Fator de Recuperação 

(RF) na expressão 1. (Maxwell, 2003) 

 N = 
𝑉𝑟Ø(1−𝑆𝑤)𝑅𝐹

𝐵𝑜
 (2) 

2.3.4   Desempenho do reservatório 

O método de desempenho do reservatório é apoiado no histórico do reservatório para 

sua previsão futura. Faz-se uso do histórico de produção do mesmo bem como informações 

do mecanismo de produção. Técnicas matemáticas e gráficos de análise de declínio de 

produção podem ser usados como ferramentas adicionais. (Maxwell, 2003) 

Serão abortadas três técnicas para a estimativa de reserva pelo método do desempenho 

do reservatório. São elas a análise de declínio de produção, a equação de balanço de materiais 

e a simulação matemática de reservatórios.  

2.3.4.1 Análise de Declínio de Produção 

A análise de declínio de produção é baseada no comportamento das vazões de 

produção do reservatório ao longo do tempo. A pressão inicial do reservatório tende a 

decrescer ao longo da produção dos poços, e consequentemente, causa uma diminuição nas 

vazões de produção destes. Este método também pode ser analisado pela razão entre a taxa 

diária de produção e a produção cumulativa. (Maxwell, 2003) 
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É importante ressaltar que esta análise despreza as propriedades físicas do ambiente 

em que o reservatório se encontra, visto que ela só se baseia no histórico de produção do 

reservatório. 

2.3.4.2 Equação de Balanço de Materiais   

A equação de balanço de material utiliza a relação entre o balanço de massa dos 

fluidos do reservatório com o declínio de pressão no seu interior como fundamento dessa 

técnica, que tem como objetivo estimar a quantidade de hidrocarboneto nos reservatórios. 

Parte-se do embasamento que as massas ainda contidas nos reservatórios, somadas com a 

massa de material já extraído do mesmo, devem ser iguais à massa do material originalmente 

presente no meio poroso. (Maxwell, 2003) 

Com base na hipótese de que a relação entre pressão e volume de um reservatório 

permanecem constante quando ele produz, conforme Crawford et. al. (2002), lido em 

Maxwell (2003) é possível equacionar a expansão dos fluidos do reservatório com o 

esvaziamento dos fluidos do mesmo menos a injeção de um outro fluido. 

Como essa técnica fornece a relação entre a produção acumulada versus a queda de 

pressão, então é necessário o uso de outras equações que relacionem as produções acumuladas 

com vazões de produção e tempos. 

2.3.4.3 Simulação Matemática de Reservatórios 

A simulação matemática de reservatórios é uma técnica que faz o uso de programas de 

computadores para simular numérica e matematicamente o reservatório para posterior análise. 

Para estimar o volume de reservas são utilizadas informações geológicas e geofísicas, 

características do fluido e das rochas, e outras, de maneira que se possa encontrar um histórico 

de produção e, com este representando próximo do real, determinar a produção futura. 

(Maxwell, 2003) 

 A precisão do método de simulação matemática de reservatórios está diretamente 

ligada à quantidade e qualidade dos dados. Tais dados, como característica da rocha, do 

fluído, da geologia e do histórico, precisam ser em quantidade satisfatória, de qualidade e 

confiáveis.  
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Fazendo uma comparação com o método da equação de materiais, é possível dizer que 

a simulação matemática é um método mais aperfeiçoado, pois ela considera o bloco em 

pequenas fatias, com características distintas entre si e em função do tempo, enquanto o 

balanço de materiais utiliza somente um bloco para se determinar o volume do reservatório. 

Tabela 2 - Métodos de estimação adequados ao estágio da atividade exploratória 

Fase Categoria Volumétrica Método 

   

Exploração Recursos Similaridade 

Empírico 

Analítico 

Avaliação Recursos / reservas Balanço de materiais 

Analítico 

Numérico 

Desenvolvimento Inicial Reservas Analítico 

Numérico 

Desenvolvimento 

complementar 

(recuperação melhorada) 

Reservas Analítico 

Numérico 

Exponencial 

Desenvolvimento 

(adensamento de malha) 

Reservas Analítico 

Numérico 

Produção Reservas Balanço de materiais 

Analítico 

Numérico 

Fonte: ANP (2001).  

A tabela 2 exibe a relação estabelecida pela ANP das fases do ciclo exploratório e de 

produção e os métodos usados para estimar as mesmas. 
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2.3.4.4 Razão R/P  

Sabe-se que o petróleo é um recurso finito. Assim sendo, a quantidade de reservas 

disponíveis para a sua produção é limitada. Essa quantidade, na qual temos uma produção 

viável, é chamada de “R/P”. A letra R representa as reservas prováveis que podem ser 

recuperáveis economicamente em uma probabilidade ou grau de certeza de 90%, as quais são 

necessárias para manter determinado fluxo de produção. É medida em unidades de b/d (barris 

por dia) ou b/a (barris por ano). Já a letra P representa a taxa de produção de hidrocarbonetos 

que é determinada por certo período de tempo. 

Assim sendo, pode-se associar a relação R/P com a quantidade de tempo em que certo 

país consegue produzir petróleo a partir de seu número de reservas. Esta é uma informação 

importante a se considerar para um planejamento energético a médio e longo prazo nos países, 

pois fornece uma estimativa de quanto tempo às reservas daquele país se esgotarão. A tabela 3 

mostra os valores das reservas provadas e da razão R/P para o petróleo no Brasil. 

Tabela 3 - Evolução das reservas provadas e da razão R/P para o petróleo no Brasil 

Ano 
Reservas provadas 

(bilhões de barris) 
R / P (Anos) 

   

2014 21,43 23 

2015 23,30 23 

2016 24,43 23 

2017 25,95 23 

2018 30,80 23 

2019 34,48 23 

2020 36,71 22 

2021 35,58 20 

2022 35,45 20 

2023 34,75 19 

Fonte: Petrobras (2017).  

A partir destes dados, podemos perceber que, no ano de 2023, o Brasil ainda 

conseguirá manter sua produção de petróleo por mais 19 anos, dado suas reservas provadas. 
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3 A CURVA DE HUBBERT 

3.1 Curva de Hubbert 

Marion King Hubbert, em 1956, desenvolveu um modelo de previsão para a produção 

de petróleo. Este modelo parte do princípio utilizado por Verhulst, em 1845, que descreveu o 

crescimento de populações com uma curva simétrica com o formato de sino. Esta curva 

relaciona a produção do petróleo com a variável tempo, de forma que, no início, a produção 

vai aumentando até que, em um determinado tempo, a produção chega a um valor máximo, 

determinado pico, e então começa o seu declínio. 

Este modelo foi utilizado nos Estados Unidos, e previu com sucesso o comportamento 

do pico do petróleo de 48 de seus estados, fazendo com que o modelo ficasse mundialmente 

conhecido. A figura 4 mostra o modelo apresentado por Hubbert. Ela leva em consideração 

que o pico da produção americana de petróleo ocorreria aproximadamente em 1970. 

Figura 3 - Curva de Hubbert proposta em 1956 

 

Fonte: Hubbert (1962). 

3.1.1 Metodologia utilizada para a construção da curva 

A metodologia proposta por Hubbert considera que as jazidas de petróleo são 

descobertas de acordo com uma sequência. O primeiro passo é a descoberta das jazidas mais 

acessíveis, como jazidas em terra. Logo em seguida, na medida em que se sabe mais sobre 

determinada província e evoluem as tecnologias de prospecção, descobrem-se as jazidas de 

maiores dimensões e, por último, descobrem-se as jazidas de mais difícil acesso, como em 

águas profundas e regiões polares. Essa sequência é mostrada na figura 5, onde o pico da 
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curva normal está ocupado pela jazida de maior dimensão. Ela também mostra a correlação 

entre o pico de produção e as descobertas, onde é possível observar a variação da curva de 

produção em relação à sequência de descobertas no espaço de tempo de 30 anos. 

Após ilustrar o modo de descoberta das jazidas, é proposta uma estimativa do pico de 

produção de uma província, na qual se devem analisar três pontos: 

 total de reservas; 

 sequência temporal de produção; 

 defasagem de algumas décadas. 

Figura 4 - Estimativa do pico de produção de uma província 

 

Fonte: Campbell (1997). 

3.1.2 Data de ocorrência do pico do petróleo 

 Calcular a data de ocorrência do pico do petróleo em uma província é algo 

relativamente fácil, tendo em vista que se têm todos os dados necessários. Este fato foi 

observado no pico proposto por Hubbert para os Estados Unidos, situação na qual ele possuía 

total conhecimento da produção e das reservas do país. O acerto da data deste deu 

embasamento para sua teoria. Porém, calcular o pico mundial é algo mais complicado, pois há 

a dificuldade no levantamento de todos os dados e na confiança dos mesmos. 

O cálculo realizado nos Estados Unidos é o mesmo realizado globalmente, e, para isso, 

deve-se calcular o total de petróleo recuperável, ou seja, estima-se o total de óleo recuperável 
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em condições de ser extraído e a taxa no aumento da produção. O pico é observado no 

instante em que a produção atinge a metade do total. Portanto, para estimar o petróleo 

recuperável precisa-se quantificar: 

 a produção acumulada; 

 as reservas conhecidas; 

 as reservas a serem descobertas; e 

 a evolução da taxa de extração. 

3.2 Modelo clássico de Hubbert 

Baseando-se na curva logística, Hubbert desenvolveu a seguinte equação de acordo 

com a geometria inicial: 

 
𝑄𝑑 =

𝑄∞

1 + 𝒶. 𝑒−𝑏𝑡
 

(3) 

Onde: 

 Qd: acúmulo da produção pelo tempo “t”, o qual tende para Q∞, que são os recursos 

recuperáveis;  

 e: número neperiano;  

 “a” e “b”: parâmetros estimados. 

A equação acima foi revista por Laherrère, que redefiniu o modelo para se desenvolver 

a curva, os quais são mostrados a seguir: 

 
𝑄 =

𝑈

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑏(𝑡 − 𝑡𝑚))
 

 

(4) 

 
𝑃 =

2𝑃𝑚

1 + cosh(𝑏(𝑡 − 𝑡𝑚))
 

(5) 
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𝑈 =

4𝑃𝑚

𝑏
= 0,8𝑐 × 𝑃𝑚 = 2. 𝑑 ×

𝑃𝑚

3
 

(6) 

 

 

𝑏 =
5

𝑐
 𝑒  𝑃. 𝑐 =

2𝑃𝑚

(1 + cosh(5)
= 0,027𝑃𝑚 

(7) 

 
𝑏 =

6

𝑑
 𝑒 𝑃. 𝑑 =

2𝑃𝑚

1 + 𝐶𝑂𝑆𝐻(6)
= 0,027𝑃𝑚 

(8) 

Onde: 

 Q: produção acumulada em um tempo (t); 

 t: tempo em anos; 

 U: EUR – Expected Ultimately Recovery; 

 tm: data do pico de produção; 

 P: produção anual; 

 Pm: produção no pico 

 “b”, “c” e “d”: parâmetros estimados. 

Laherrère também propõe a construção da curva de acordo com o período do ciclo 

produtivo do campo ou campos estudados, como explicitado nas três situações abaixo:  

i. Quando o pico de produção do campo já foi alcançado, logo se sabe a data e a produção 

até este ponto, portanto sendo possível encontrar o fator “b”, por meio de 𝑡𝑚 − 𝑡 = 𝑐 =

5/𝑏, resultando em P. c = 0,027Pm.  

ii. Para a produção antes do pico, onde se deve saber o ponto de inflexão da curva, ou seja, 

o ponto de maior crescimento de produção perto do pico. Para determinar Pm e tm: 

 𝑃𝑚 = 1,5 𝑃𝑖 (9) 

 
𝑡𝑚 = 𝑡𝑖 +

1,317

𝑏
= 0,263  

(10) 

iii. Quando a produção é próxima ao pico, porém ainda não atingiu o Ponto de Inflexão 

(Pi), tem-se duas maneiras para se encontrar a curva. A primeira é usando dados anuais 

de descobertas, tendo como base o fato de que a produção reproduz com certo atraso o 
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ciclo de descobertas. A segunda forma é utilizando os valores estimados para os 

recursos recuperados da área analisada, logo terá um pico na metade da produção 

acumulada. 

3.3 Variações do Modelo de Hubbert 

Apesar de ter obtido ótimos resultados na previsão do pico dos 48 campos dos Estados 

Unidos, diversos autores discutem sobre a simplicidade do modelo, visto que este não é tão 

eficaz em áreas de grandes explorações de petróleo, inclusive para a produção atual dos 

estados norte-americanos. Assim, novos autores propuseram um refinamento do modelo, 

acrescentando inovações ao clássico para uma melhor adequação aos tempos atuais. Dentre 

esses autores podemos citar: 

Mohr (2010) propôs um modelo que leva em conta os choques do petróleo, 

caracterizados por interrupções na produção deste combustível. Seu modelo foi denominado 

Generalised Bass model e é representado pela equação 11: 

 

Q(t) =
QT × {1 −  exp [(r1 + r2) × ∫ x(t)dt

𝑡

0
]

{1 +  [(r1/r2) × exp(−(r1 + r2) × ∫ x(t)dt
𝑡

0
)]}

  

(11) 

Onde: 

 QT: URR (ultimately recoverable resources); 

 Q(t): produção acumulada;  

 r1 e r2: taxas constantes e; 

 x(t): função que pode adicionar ao modelo as possíveis interrupções de produção.  

Se não houver interrupções temos que x(t)=1 que é equivalente à equação da curva de 

Hubbert simples. 

Outro modelo foi proposto por Brandt (2007). Ele utilizou a versão assimétrica da 

curva de Gauss, no qual testou dois padrões de variação na curva, sendo estes nos lados 

direito e esquerdos dela, ou seja, os lados crescentes (σcresc) e decrescentes (σdec) da 

produção. O modelo é representado pela equação 12: 

Sendo: 
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P(t) =

Pm × exp(−(t − tm)2)

2f(t)² 
 

(12) 

   

 
𝑓(𝑡)  =

𝜎𝑑𝑒𝑐 – (𝜎𝑑𝑒𝑐 –  𝜎𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐)

(1 + 𝑒𝑘(𝑡−𝑡𝑚))
 

(13) 

Sendo: 

 σdec e σcresc: alargamento das curvas; 

 k: controle da taxa em que os padrões trocam de crescente para decrescente; 

 t: tempo atual; 

 tm: tempo em que a curva alcança o pico da produção; 

 P(t): produção acumulada; e 

 Pm: Produção acumulada final.  

A figura 6 mostra a diferença entre uma curva Gaussiana de Hubbert da produção e a 

outra a curva Gaussiana de Hubbert assimétrica da produção.  

Figura 5 - A) Curva Gaussiana de Hubbert para a  produção e B) Curva Gaussiana de Hubbert 

assimétrica para a produção. 

 

Fonte: Brandt (2007). 

A curva de Hubbert pode ser utilizada com sucesso para os casos: 

 onde há um grande número de campos em que a soma das distribuições assimétricas 

formem uma distribuição simétrica seguindo a curva de distribuição normal. 
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 onde se segue o padrão de produção normal, sem impedimentos políticos e econômicos 

significativos. 

 locais com domínios geológicos normais, de forma que não se levam em consideração 

fronteiras políticas, por exemplo. 

A curva de Hubbert só considera que se tenha um pico de petróleo. A grande maioria 

dos países, no entanto, tem produção de campos com diferentes curvas, sendo necessário, 

assim, fazermos uma sobreposição entre as curvas simples de Hubbert. Para solucionar este 

problema foi criado um modelo denominado Multi-Hubbert, que considera vários ciclos de 

picos de produção. Este modelo foi possível graças aos diferentes conceitos de reserva e aos 

avanços tecnológicos. Maggio e Cacciola (2009 e 2012) equacionaram este modelo: 

 
𝑃 = ∑ (2𝑃𝑚𝑖) {1 + 𝑐𝑜𝑠ℎ⌊𝑏𝑖(𝑡 − 𝑡𝑚𝑖)⌋}⁄

𝑁

𝑖=1
 

(3) 

 𝑄∞  =  (4Pmi /bi)  (4) 

Onde: 

 N: número de ciclos existentes 

 Pmi: diferentes picos de produção que ocorreram para cada ciclo i; 

 𝑄∞: Últimas Reservas Recuperáveis em cada ciclo; 

 Bi: inclinações de cada ciclo;  

 Tmi: datas correspondentes a cada pico de produção. 

3.4 A importância da previsão de produção 

O petróleo é um recurso finito. Porém, desde sua descoberta e desenvolvimento de 

suas mais variadas aplicações, ele vem sendo usado como se fosse um recurso infinito, cuja 

fonte nunca se esgotaria.  

De acordo com a teoria de Hubbert, a produção está intimamente relacionada com as 

reservas existentes, e, quanto maior a produção, menor são as reservas restantes. Portanto, a 

produção de petróleo é crescente até que atinja um máximo de produção, denominado pico, e 

a partir daí começa a decair rapidamente até atingir um mínimo economicamente viável. 
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O decaimento de produção causa impactos em diversos setores da sociedade, tanto na 

esfera econômica quanto na esfera política. Quando analisamos o cenário mundial, podemos 

ver diversos países cujas economias são dependentes das receitas geradas pela exploração de 

petróleo. Por isso, é importante destacar os reflexos gerados nessas duas esferas. 

Na política, os impactos da diminuição da produção são diretos. O petróleo é um 

insumo de necessidade estratégica pra todos os países. O decaimento da produção de um país 

significa um problema para o planejamento energético, pois pode significar a diminuição da 

oferta, comprometendo a indústria, os transportes e a distribuição de combustíveis em geral. 

Portanto, é necessário planejamento, para que se compense a diminuição da produção, seja 

importando petróleo de outros países, ou investindo em fontes de energia alternativas. Além 

disso, empresas multinacionais que atuem no país, deixarão de investir, devido à pouca 

perspectiva de crescimento futuro, colocando em risco milhares de empregos. 

Já na esfera econômica, as receitas dos países provenientes da produção do petróleo, 

os chamados royalties, também tendem a cair com a diminuição da produção. Essa receita é 

destinada para vários setores da economia, assim, sua diminuição teria grande impacto na 

economia e na sociedade. Portanto, é importante saber quando ocorrerá esse decaimento para 

que haja um planejamento econômico para quando isso ocorrer.  

Embora a queda dos royalties não tenha sido ocasionada pela queda de produção, e 

sim pela queda nos preços, é possível verificar os impactos que esta gera tomando como 

exemplo o Estado do Rio de Janeiro. Após a queda do preço do barril do petróleo, o governo 

do estado perdeu parte de sua receita, prejudicando diversas áreas e levando ao atual estado de 

crise econômica.  
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4 APLICAÇÕES DA CURVA DO PICO DE PETRÓLEO 

Pode-se dizer que a curva de Hubbert obteve sucesso em prever o pico de produção 

em dois casos: nos Estados Unidos e na Noruega. Em ambos, já havia um grande número de 

reservas conhecidas e em fase de produção. Além disso, a produção tinha uma distribuição 

normal e os países possuíam uma estabilidade política e econômica que não apresentava risco 

de interferir na produção de petróleo. 

4.1 Estados Unidos 

A curva de produção dos Estados Unidos foi elaborada pelo próprio Hubbert no ano de 

1956. Utilizando dados passados de produção, ele foi capaz de prever quando ocorreria o pico 

e de quanto seria a máxima produção. Segundo o geólogo americano, o pico ocorreria entre os 

anos de 1965 e 1972, com uma máxima produção de 8,2 milhões de barris por dia. 

(HUBBERT, 1962) 

As previsões de Hubbert foram confirmadas e o pico americano ocorreu no ano de 

1970, com uma produção de aproximadamente 10 milhões de barris por dia, diferente 1,8 

milhão do previsto. Esta diferença pode ser explicada pelo fato de o governo americano ter 

controlado a produção, devido ao grande volume de petróleo em circulação no mercado, que 

ocorreu até 1955 e causou queda dos preços. (BRANDT, 2007) 

A figura 7 demonstra como até certo momento a curva de Hubbert foi fiel à produção 

atual da época nos EUA, sobretudo no pico de 1970, quando o valor proposto chegou muito 

perto da produção real e sendo esse o motivo pelo qual seu método foi tão difundido.  

A diferença começou a ocorrer a partir de 1990, com a exploração e produção em 

águas profundas e pelo descobrimento de novas reservas e tecnologias que permitissem a sua 

comercialização. O shale oil americano é outro exemplo, que, por meio do fraturamento 

hidráulico, foi possível extrair óleo em quantidades nunca antes imaginadas e retomar a 

produção americana quase que para o valor do seu pico em 1970, atingindo valores de 8,3 

milhões de barris por dia, em 2014 (EIA, 2014). 

O desenvolvimento e aprimoramento de novas tecnologias possibilitaram a descoberta 

e exploração de sistemas petrolíferos não convencionais de petróleo que até então não eram 

exploradas.   
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Figura 6 - Curva de Hubbert x Curva de produção EUA. 

 

Fonte: EIA (2012). 

Dizemos que um sistema petrolífero é convencional quando há a ocorrência de quatro 

etapas geológicas, que são: a presença de uma rocha geradora, que será a rocha que vai 

produzir o petróleo através do acúmulo de matérias orgânicas que foram submetidas a 

temperatura e pressão ideal; trapas, estruturas resultantes de atividade tectônica que não 

permitem o escape de petróleo para a superfície; rochas selantes, rochas de porosidade muito 

baixa que impede que o petróleo e/ou gás acumulado não migrem para a superfície e rochas 

reservatórios, rochas que contêm propriedades como porosidade e permeabilidades suficientes 

para tanto armazenar quanto escoar os líquidos que estão contidos do seu interior. Estas são, 

sobretudo, formadas por calcários e arenitos. Também é necessária a ocorrência de dois 

fatores que dependem do tempo: a migração – processo em que o petróleo migra da rocha 

geradora para a rocha reservatório – e o sincronismo – tempo geológico necessário e 

adequado para a formação do sistema petrolífero. (ROSA, 2004) 

Os sistemas petrolíferos não convencionais, no entanto, se diferem do exposto acima 

por não apresentarem o processo de migração dos fluidos da rocha geradora para a rocha 

reservatório, sendo a primeira responsável tanto por gerar quanto por armazenar o petróleo. 

Assim, podemos definir que reservatórios não convencionais são reservatórios onde o 

gás natural não pode ser produzido com vazões economicamente viáveis, a menos que o 
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reservatório seja estimulado por fraturamento hidráulico, poços horizontais, poços 

multilaterais ou alguma outra técnica para que se exponha mais do reservatório para a parede 

do poço (NPC, 2007). 

 “Como tipos de recursos não renováveis desta categoria temos o tight gas, tight oil, 

shale gas, shale oil, coalbed methane (CBM), hidratos de gás, além das areias betuminosas, 

presentes, sobretudo no Canadá”. (PINGUELLI, 2004). 

Nos Estados Unidos se destaca a produção de gás de folhelho, ou shale gás. Esta 

começou a partir da segunda metade dos anos 2000 e fez com que houvesse um boom na 

produção do petróleo. A partir disso, estudiosos criaram uma nova curva para os Estados 

Unidos, utilizando a projeção da EIA de 2014 a 2040. Com essa nova curva, prevê-se, como 

podemos verificar na figura 8, que o pico do petróleo está projetado para 2019 com um nível 

de produção de 553 milhões de barris.  

Figura 7 - Produção de óleo nos Estados Unidos 

 

Fonte: Peak Oil Barrel (2017) 

4.2 Noruega 

O IDH (Índice de desenvolvimento humano) é uma medida comparativa desenvolvida 

pela ONU (Organização das Nações Unidas) que analisa o grau de desenvolvimento do país, 

avaliando assim o desenvolvimento econômico da população e sua qualidade de vida. É um 
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ranking realizado anualmente que leva em conta três parâmetros: a saúde, baseada na 

expectativa de vida da população; a educação, que é calculada pela média de anos que adultos 

e crianças estudam e pela renda, que é baseada na Renda Nacional Bruta (RNB) e na Paridade 

de Poder de Compra (PPC) por habitante. O índice varia de 0 a 1, onde o valor zero significa 

que o país não possui nenhum desenvolvimento humano e um, o desenvolvimento total. 

Assim sendo, quando mais próximo de um, mais desenvolvido é o país. (UNDP, 2017) 

Segundo dados divulgados pela ONU em março de 2017, com base em dados de 2015, 

a Noruega ocupa a primeira posição – a qual é líder desde 2001 – na lista das nações com o 

maior IDH do mundo. Seu IDH é 0,949. Com isso, podemos perceber que é um dos melhores 

países para se viver, com baixa desigualdade social, alta renda per capita de US$ 76 mil em 

PPC, e uma ótima qualidade de vida. (ONU, 2015). O país também foi indicado em 2007 

como o país mais pacífico do mundo pelo Índice Global de Paz.  

Porém, nem sempre foi assim. Antes da descoberta do petróleo, em 1969, a Noruega 

figurava como um dos países mais pobres da Europa, tendo sua economia baseada na pesca e 

em minérios de baixo valor. Após a descoberta das jazidas petrolíferas no Mar do Norte 

aconteceu uma verdadeira revolução social e econômica, o que se deve as políticas aplicadas 

corretamente com os benefícios que giram em torno deste ouro negro.  

Além da criação da Statoil, empresa estatal norueguesa, o país criou um fundo 

petrolífero para administrar os recursos vindos da exploração, o qual tem dois objetivos 

principais: preparar o país para o declínio, visto que o pico de produção já foi atingido, e 

dependência do petróleo; e fortificar a previdência social para as próximas décadas. A 

capitalização do fundo é obtida por dividendos que se obtém com a estatal e com o dinheiro 

recebido pelos impostos pagos pelas empresas privadas que exploram o petróleo na região do 

Mar do Norte. Este fundo é uma ferramenta chave para garantir a estabilidade do país, visto 

sua alta dependência do petróleo. É um modelo que deveria ser adotado por outros países 

dependentes de somente uma fonte de capital. 

Um estudo denominado “Analysis of peak oil with focus on Norwegian oil 

production” foi realizado por Degan, em julho de 2012. O autor analisa as reservas e produção 

de petróleo para cada um dos 82 campos de petróleo existentes na Noruega e os classifica em 

cinco categorias:  

i. campos que possuem taxas de produção simétricas; 
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Figura 8 - Campos que possuem taxas de produção simétricas 

 

Fonte: Adaptado de Degan (2012). 

ii. campos com mais de um ciclo de produção; 

Figura 9 - Campos com mais de um ciclo de produção 

 

Fonte: Adaptado de Degan 2012. 

iii. campos com que possuem um patamar em torno de uma taxa de declínio e que 

mostram uma clara assimetria na distribuição das taxas de produção; 

iv. campos que possuem uma distribuição caótica as taxas de produção; e 
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Figura 10 - Campos que possuem um patamar em torno de uma taxa de declíno e que 

mostram uma clara assimetria na distribuição das taxas de produção 

 

Fonte: Adaptado de Degan (2012). 

Figura 11 - Campos que possuem uma distribuição caótica as taxas de produção 

 

Fonte: Adaptado de Degan (2012). 

v. campos que ainda não atingiram a produção máxima até o estudo realizado. 

vi. Os quatro primeiros tipos de campos foram modelados com uma função logística 

dupla e o ultimo com uma função logística dupla restritiva. Em seguida, o autor 

produziu uma curva extrapolando a produção de todos os 82 campos e resumindo a 

contribuição de cada um destes para obtenção da produção futura na Noruega e 

comparou os valores obtidos nesta com a taxa de produção total. Nesta primeira, 

obteve-se que todos os campos noruegueses teriam os valores de URR na faixa de 
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32,1, e, na segunda, um cenário mais favorável e menos realista na faixa de 56,2 

Mbbl.  

Figura 12 -  Campos que ainda não atingiram a produção máxima até o estudo realizado 

 

Fonte: Adaptado de Degan (2012). 

Figura 13 - Curva do pico de petróleo para a Noruega 

 

Fonte: Adaptado de Degan (2012). 

De acordo com dados fornecidos pela EIA o consumo aumentará 1% ao ano, e assim, 

a previsão é que a Noruega se torne um país importador de petróleo até 2030 no cenário mais 

conservador ou até 2038 no cenário mais otimista. 
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Apesar de a Noruega já ter seu pico do petróleo atingido em 2001 – ano que coincide 

com a previsão obtida pela curva de Hubbert – o país não teve sua economia estagnada. 

Houve grandes investimentos em saúde e educação que permitem o funcionamento, a 

manutenção e a qualidade de vida da população, como mostra a sua posição como líder no 

IDH. 

4.3 Nigéria 

A Nigéria figura entre um dos países da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), sendo um dos maiores produtores do continente africano, disputando com a 

Angola ano após ano a liderança. No ano de 2016, teve sua produção estimada em um milhão 

e quatrocentos mil barris de petróleo por dia.  

No estudo publicado por Akuru & Okoro (2010), o país era o maior produtor africano, 

o décimo primeiro maior produtor mundial e tinha um potencial de produção para 4 milhões 

de barris por dia. A Nigéria é também o maior exportador de petróleo para os Estados Unidos, 

o qual importou cerca de 42% de óleo cru ou um milhão de barris por dia. Os outros maiores 

importadores foram Europa com 19%, América do Sul com 7,6%, Ásia e Caribe.  

Apesar disto, a estimativa de reservas petrolíferas ao redor do mundo está em declínio, 

o que gera preocupação na economia nigeriana, tendo em vista que 95% dos ganhos com 

exportação são em função do setor petrolífero. Por meio destes dados, levanta-se a procura 

por soluções em energias renováveis buscando geração de receita frente ao problema iminente 

na produção de óleo. 

Para maior entendimento e análise do caso nigeriano, foi realizada a construção da 

curva de Hubbert a partir da ferramenta MATLAB e usados dados de diferentes fontes para 

levantamento da produção e reservas de petróleo, os quais apresentavam algumas 

inconsistências devido a questões políticas, financeiras e comerciais. 

Primeiramente foi feita a linearização de Hubbert utilizando o MATLAB para 

determinar o valor de P/Q em relação a Q, onde P é a produção anual, Q é a produção 

acumulada entre os anos de 1978 a 2008 totalizando 6.79 bilhões de barris. Abaixo, tem-se o 

gráfico da linearização de Hubbert representado na figura 15. 
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A partir da linearização, pode-se desenvolver uma curva normal relacionando a 

produção de óleo pelo tempo, caracterizando a Curva de Hubbert para a Nigéria, vide figura 

16. 

Figura 14 - Gráfico de P/Q versus Q para produção na Nigéria entre 1978 e 2008 

 

Fonte: Akuru & Okoro (2010). 

Figura 15 - Curva de Hubbert para pico de petróleo da Nigéria 

 

Fonte: Akuru & Okoro (2010). 
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Na figura 15, pode-se observar que a produção nigeriana alcançará um máximo (pico) 

por volta do ano de 2017, sendo este ano adiantado ou atrasado, e em sequência ocorrerá um 

rápido declínio. Como observação, a curva apresenta aparente erro ao apresentar dois valores 

de produção para os anos de 2000 e 2022.  

Ao analisar a curva, mostra-se iminente a necessidade de procurar outras fontes 

energéticas para a substituição do petróleo no país, tendo em vista não só as reservas locais 

como também o cenário mundial energético e a enorme dependência da população em 

equipamentos do dia a dia que dependem da energia fóssil para funcionar, a exemplo de 

tratores e rebocadores de uso agrícola. Para tal, a Tabela 4 mostra o potencial energético 

renovável da Nigéria como meio de substituição ou diminuição do uso da energia gerada com 

petróleo. 

Tabela 4 - Potencial energético da Nigéria 

Recursos Reservas Bilhões de reservas 

Hidrelétricas 10000 MW  

Hidrelétrica 734 MW Provisório 

Lenha 13071464 Estimado 

Resíduos animais 61 milhões de t/ano Estimado 

Biomassa 83 milhões de t/ano Estimado 

Radiação Solar 3,5-7,0 kWh/m² - dia Estimado 

Energia eólica 2-4 m/s (média anual)  

Fonte: Akuru & Okoro (2010). 

Enfim, deve-se pontuar a enorme utilidade da Curva de Hubbert para o planejamento 

energético, pois, observa-se que o país tem totais condições de implantar e explorar energias 

como a solar, eólica e biomassa podendo ser um estimulador dos países africanos na 

utilização dos reservatórios renováveis e antecipar o caos previsto com o declínio da produção 

petrolífera.  

4.4 China 

Segundo dados divulgados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) referentes ao 

ano de 2016, a China ocupa o segundo lugar entre as maiores economias do mundo, ficando 
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atrás somente dos Estados Unidos. Essas considerações são feitas baseadas nos valores do 

PIB (Produto interno bruto), que é a medida de todas as riquezas produzidas por um país ao 

longo do ano. Essa medida, no entanto, não reflete de forma justa o nível de vida da 

população, visto que tem forte influência pela taxa de câmbio. A fim de corrigir isso, o FMI 

criou o PPC, que reflete melhor o poder de compra da população dos países. Conforme este 

segundo ranking, a China ocupa a primeira posição, refletindo a grande economia, força 

militar, e elevadas taxas de crescimento econômico. (FMI, 2016) 

O crescimento acelerado da economia chinesa teve seu início em 1980 e se 

intensificou em 1990, tendo seu recorde de 15,2% em 1984 (IPEA, 2009). Isto fez com que a 

demanda por fontes de energia crescesse muito, fazendo da China o país com maior consumo 

de petróleo do mundo, a fim de se manter o ritmo de crescimento e a sua estabilidade 

econômica e política.  

Visto a grande necessidade de petróleo, tornou-se necessário, para o desenvolvimento 

de sua política energética, estimar o comportamento da produção de petróleo do país. Esta 

estimativa foi feita por diversos autores, porém de forma incorreta. Os pesquisadores na China 

tendem a não fazer uma distinção exata entre o petróleo não convencional e o petróleo 

convencional da China, visto que eles se confundem até mesmo nas publicações sobre dados 

divulgados de petróleo do próprio país. 

O óleo não convencional se difere do convencional devido a sua maior dificuldade de 

ser extraído, necessitando de técnicas especiais e tecnologias avançadas de extração. Isto faz 

com que os custos sejam muito mais altos quando comparado com o óleo convencional e 

possa não ser viável conforme o preço internacional do barril de petróleo. Os óleos não 

convencionais incluem areias betuminosas, óleos extra-pesados, oil shale e light tight oil. 

Quando este óleo é incluído nas estimativas das curvas de produção como óleo 

convencional, faz com que estas sejam superestimadas e assim gerem picos de produção 

inexatos. A fim de solucionar este problema, um estudo denominado “The peak oil production 

forecast of China： Result after distinguishing conventional and unconventional oil” foi 

realizado para tentar estimá-lo de forma correta. (FENG, LI, PANG, 2008) 

O estudo, realizado em 2008, exalta que os dados divulgados pela agência oficial 

chinesa consideram parcelas significativas de óleos não convencionais, o que faz com que o 

país tenha estimativas otimistas para o petróleo, mas que não condizem com a realidade. Nele 
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usa-se que o valor do URR do petróleo chinês equivale somente à metade do valor publicado 

por esta, 12,23 bilhões de toneladas (1 tonelada equivale a 0,136 barril). 

O óleo não convencional de extra-baixa permeabilidade que tem acrescentado nele os 

valores referentes ao light tight oil possui grande escala de crescimento produção. Este óleo 

vem, principalmente, do campo de Changqing de acordo com a China National Petroleum 

Corporation (CNPC), empresa estatal chinesa. Sua produção em grande escala tem início no 

ano de 2008 e aumentou para mais de 8 milhões em 2013 conforme mostra a figura 17. As 

figuras presentes neste tópico tiveram as legendas traduzidas para este trabalho. 

Figura 16 - Histórico da produção de óleo de extra-baixa permeabilidade e light tigt oil 

 

  Fonte: Adaptado de Feng, Li, Pang (2008). 

As areis betuminosas quase não foram produzidas, não contando assim com dados de 

produção históricos.  

O óleo de querogênio da China começou a ser desenvolvido em 1930, mas com uma 

escala de produção muito pequena. Esta produção tem característica de picos múltiplos sendo 

estes em 1959, com a produção de 0,7278 milhões de toneladas e seu último e maior pico de 

0,755 milhões de toneladas em 2011, como mostra a figura 18. 
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O óleo viscoso é o óleo mais desenvolvido quando comparado com os demais tipos de 

óleos não convencionais. Ele se localiza principalmente em 6 campos: Liaohe, Xinjiang, 

Dagang, Henan, Shengli e Bohai e pertencem a três empresas: CNPC, Sinopec e CNOOC. 

Sua produção pode ser observada na figura 19. 

Figura 17 - Histórico da produção de óleo de querogênio da China 

 

Fonte: Adaptado de Feng, Li, Pang (2008). 

Para calcular a previsão da produção de óleo convencional da china o autor usou o 

modelo de Weng e obteve, baseado na curva de Hubbert, que a produção chinesa já teve seu 

pico, com a produção de 167,5 milhões de toneladas e foi no ano de 2010, conforme mostra a 

figura 20. 

Já para os óleos não convencionais são feitas duas curvas. Uma que considera o pico 

do petróleo para os 6 campos (figura 21) e outra que considera o pico para cada tipo de óleo. 

Para os óleos foram usados o modelo de Weng, apresentado no texto original, e para as areias 

betuminosas foi usado o modelo de crescimento estocástico de recursos limitados, visto que 

conforme já citado, não apresenta dados históricos de produção.  
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Figura 18 - Histórico da produção de óleo viscoso da China 

 

 Fonte: Adaptado de Feng, Li, Pang (2008). 

Figura 19 - Pico de Hubbert para o óleo convencional na China 

 

 Fonte: Adaptado de Feng, Li, Pang (2008). 

De acordo com o resultado da previsão, a produção de light tight da atingirá o pico de 

produção de 62,62 milhões de toneladas no ano 2043; a produção de óleo de querogênio 

atingirá a produção de pico de 19,08 milhões de toneladas em 2059 e as areias betuminosas 

crescerá de forma gradual e atingirá 12,03 milhões de toneladas em 2090, o que não resultará 

em grandes mudanças na oferta total de petróleo da China. 
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Somando todos os resultados para os óleos convencionais e não convencionais estima-

se que o pico irá ocorrer no ano de 2029. 

Figura 20 - Previsão futura de óleo viscoso para os campos de produção de óleo na China 

 

 Fonte: Adaptado de Feng, Li, Pang (2008). 

Figura 21 - Previsão de produção chinesa futura de óleo viscoso 

 

 Fonte: Adaptado de Feng, Li, Pang (2008). 
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5 METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CURVA DE HUBBERT 

5.1 Dados pertinentes 

Com o objetivo de auxiliar futuros trabalhos, esse capítulo utilizará o exemplo dos 

Estados Unidos para explicar como é construída a curva de Hubbert. Para tal, utilizou-se do 

software Microsoft Excel, onde foram organizados os dados, feitos os cálculos e desenvolvida 

a curva do pico de petróleo. 

Primeiramente, os dados de produção e de produção acumulada dos países ou campos 

petrolíferos em questão são levantados, a fim de se observar quantos ciclos produtivos o país 

tem. Isto deve ser feito porque a curva simples de Hubbert representa somente um único ciclo. 

Logo, quando há mais de um, é aconselhável empregar a curva Multi-Hubbert, que é a soma 

dos vários ciclos produtivos. 

O exemplo descrito aqui é dos Estados Unidos. Seus dados foram retirados da EIA e 

estão anexados ao trabalho. 

A partir dos dados de produção dos Estados Unidos entre os anos de 1900 e 2010 foi 

construído o gráfico evidenciado na Figura 23, mostrando a produção média anual do país. 

Figura 22 - Produção de Petróleo nos Estados Unidos 

 

Fonte: Autoria própria com dados da EIA (2011). 
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Pelo gráfico, pode-se observar a vida produtiva do petróleo nos Estados Unidos, e 

tendo em mãos os valores da produção, são calculados os valores de produção acumulada. 

 Para calcular a produção cumulativa há duas formas: a primeira considera dados 

obtidos de produção acumulada em órgãos ou agências competentes vide Estados Unidos; e a 

segunda é feita quando não se tem o conhecimento da produção cumulativa do país em 

questão. 

 Para determinar a produção acumulada dos Estados Unidos, utiliza-se a primeira 

forma de cálculo e leva em consideração que, para o ano de 2002, o país teve uma produção 

cumulativa de 183 Mbbl de petróleo segundo a ASPO em 2003. Isso significa que desde o 

início da vida produtiva dos Estados Unidos no ano de 1900 até 2002, o país norte-americano 

totalizou uma produção de 183 Mbbl. 

Com este dado, e usando o Excel, coloca-se para o ano de 2002, o valor de 183 Mbbl 

e, a partir disto, os valores da produção cumulativa são ajustados para anos anteriores e 

posteriores, como mostrado nos procedimentos resumidos a seguir: 

i. Para 2001, usa-se a produção cumulativa do ano de 2002, que é de 183 Mbbl, e 

subtrai-se dela o valor da produção anual em 2001, que é de 2,117 Mbbl, resultando 

assim no valor de 180,8826 Mbbl. Este procedimento é realizado até o ano de 1900, 

onde se deu o início da produção americana. 

ii. Para o ano de 2003, deve-se fazer o somatório da produção cumulativa em 2002, que 

é de 183 Mbbl, com a produção anual em 2003, que foi de 2,074 Mbbl, resultando 

assim num total de 185,0736 Mbbl. Deve-se, novamente, repetir o procedimento até 

o último ano de produção, sendo para este caso até o ano de 2010. 

Para ilustrar este procedimento, tem-se a Tabela 5, onde os valores em negrito 

representam o ano de 2001 e 2003, respectivamente. 

É importante salientar que este procedimento deve ser usado quando se tem o valor da 

produção acumulada. Para obtê-los, deve-se pesquisar em órgãos, empresas, sites ou 

publicações confiáveis. 
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Tabela 5 - Produção Acumulada 

Ano Produção Anual (Mbbl/ano) Produção Acumulada (Mbbl) 

1998 2,28 174,33 

1999 2,15 176,61 

2000 2,13 178,76 

2001 2,12 180,88 

2002 2,10 183,00 

2003 2,07 185,07 

2004 1,98 187,05 

2005 1,89 188,94 

2006 1,86 190,80 

Fonte: Autoria própria. 

Caso não se encontre nenhuma informação sobre produção cumulativa em órgãos 

confiáveis, utiliza-se a segunda forma de determinação, que é detalhada de acordo com os 

procedimentos abaixo: 

i. A produção acumulada no primeiro ano é igual à produção anual. Utilizando 

como exemplo a Tabela 6, a produção acumulada no ano de 1954 é igual a 

produção média anual deste mesmo ano, assim encontrando o valor de 3,75 

Mbbl. 

ii. Para descobrir a produção acumulada dos anos subsequentes, basta somar a 

produção acumulada encontrada anteriormente com a produção anual do ano 

seguinte. Como no procedimento anterior, usa-se a Tabela 6 para explicar o ano 

dois. Assim para encontrar a produção acumulada do ano de 1955, soma-se a 

produção acumulada do ano de 1954, que é 3,75 Mbbl com a produção anual de 

1955, que é 6,40 Mbbl, desta forma totalizando a produção acumulada de 10,15 

Mbbl para o ano de 1955. Deve-se realizar este procedimento até o ano que se 

deseja estudar de acordo com o trabalho proposto.   

Com o objetivo de clarear o que foi dito, exemplificou por meio da Tabela 6, que foi 

gerada com valores aleatórios. 
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Tabela 6 - Produção Acumulada quando não há dados 

Ano 
Produção Anual 

(Mbbl/ano) 

Produção Acumulada 

(Mbbl) 

1954 3,75 3,75 

1955 6,40 10,15 

1956 12,11 22,26 

1957 29,26 51,52 

1958 55,05 106,57 

1959 69,99 176,56 

1960 86,37 262,93 

1961 98,20 361,13 

1962 92,04 453,17 

Fonte: Autoria própria. 

5.2 Relação P/Q e equação de Hubbert 

A construção da Curva de Hubbert pode ser realizada de diversas maneiras, de acordo 

com o objetivo que se deseja atingir. No presente estudo, utiliza-se a curva de Hubbert 

simples para realização das análises. 

Segundo o estudo “A Curva de Hubbert: Forças e Fraquezas”, publicado por Laherrère 

(2000), há diversas formas de descrever a fórmula de Hubbert, além do fato da equação ter 

sido aprimorada e modificada resultando na curva Multi-Hubbert, as quais já foram descritas 

no capítulo 3. 

Para a execução do projeto foi utilizada a equação abaixo: 

P = aQ( 1 −
Q

Qt
 ) 

Onde: 

 P: Produção anual de petróleo 

 Q: Produção acumulada de petróleo no ano em questão 

 Qt: Produção acumulada máxima 
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 a: Taxa de crescimento 

Esta última equação é oriunda de uma equação de reta gerada por regressão linear, dos 

dados do gráfico P/Q versus Q, vide estudo publicado por Hubbert (1956). 

A relação P/Q é o quociente entre a produção anual e a produção cumulativa do 

mesmo ano, vide tabela 7. 

Em seguida, a Figura 24 ilustra um gráfico de dispersão feito no Excel para o caso dos 

Estados Unidos. 

Figura 23 - Gráfico P/Q versus Q 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os dados da Tabela 7 abaixo descrevem uma reta e R² definidos por: 

y = −0,0004x +  0,0733 

R² =  0,0046 

Esta reta deve ser ajustada para que se encontre um valor de R² o mais próximo 

possível de 1. Em consequência disto, analisam-se os dados de P/Q e produção acumulada 

anexada no Apêndice A e define-se que, a partir do ano 1958, os pontos apresentam uma 

tendência de declive negativo, o que anteriormente estava de forma desordeira. Assim, 

calcula-se o P/Q ajustado por meio dos novos valores de “a” e “b” obtidos e desenha-se o 

gráfico de dispersão da relação P/Q versus Q ajustada, como exibe a Figura 25. 
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Tabela 7 - Relação P/Q 

Anos 
Produção Anual 

(Mbbl/ano) 

Produção 

Acumulada (Mbbl) 
Relação P/Q 

1900 63,51 -0,1621 -0,39177102 

1901 69,35 -0,0986 -0,703346856 

1902 88,70 -0,0293 -3,032307692 

1903 100,38 0,0594 1,688535621 

1904 116,80 0,1598 0,730822175 

1905 134,69 0,2766 0,48689538 

1906 126,66 0,4113 0,307934501 

1907 166,08 0,5380 0,308712544 

1908 178,12 0,7040 0,252998786 

1909 183,23 0,8822 0,207707262 

1910 209,51 1,0654 0,196651915 

1911 220,46 1,2749 0,172924045 

1912 222,29 1,4954 0,14865032 

1913 248,57 1,7176 0,144713095 

1914 265,72 1,9662 0,135143589 

1915 281,05 2,2319 0,12592269 

1916 300,03 2,5130 0,119392354 

1917 335,44 2,8130 0,119244367 

1918 335,80 3,1484 0,106655995 

1919 378,51 3,4842 0,108633447 

1920 441,65 3,8627 0,11433579 

Fonte: Autoria própria. 

Visualiza-se que o valor de R² está bem mais próximo de 1, portanto, calcula-se o 

valor de “a” e “Qt” relacionando-se o eixo “y” representado por P/Q e o eixo “x” representado 

por “Q”. 
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Figura 24 - Gráfico de dispersão P/Q versus Q ajustado 

 
Fonte: Autoria própria. 

Logo, tem-se: 

y = ax + b 

Onde: 

 y =
P

Q
; 

 x = Q; 

 a =  −0,00036; e 

 b =  0,0733 

Por algebrismo: 

P/Q =  aQ +  b 

P/Q =  bQ/Qt +  b 

P/Q =  b(1 −  Q/Qt) 

P =  bQ(1 −  Q/Qt) 

Se:    P =  0 → Q =  Qt 

Concluímos que: 0 =  −0,00036 Qt +  0,0733 

y = -0.0003x + 0.0581

R² = 0.9843
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Qt =  204,92 Mbbl 

Logo, por algebrismo, encontrou-se o valor do máximo recuperável (Qt) para quando a 

produção (P) for zero. 

Vale salientar que o termo entre parênteses, (1 −  Q/Qt), representa a fração de óleo 

total a ser produzido, ou seja, a quantidade de petróleo que será produzido varia linearmente 

com quantidade de petróleo que ainda está disponível. 

5.3 Construção da Curva de Hubbert 

Após todos os cálculos anteriores, deve-se, por fim, calcular a equação de 1/P, a qual 

corresponde a curva logística. Para isso: 

1/P =  1/[b(1 −  Q/Qt)Q] 

É sabido os valores para “b” e “Qt”, e com o valor de 1/P, temos anos por megabarril 

de petróleo ao invés de megabarril por ano. 

No Excel, cria-se uma nova coluna para produção acumulada (Q) e a enumera de 1 até 

o valor da produção cumulativa máxima, que no caso dos Estados Unidos é aproximadamente 

194 Mbbl. Em outras duas colunas, calculam-se os valores da produção (P) e de 1/P com as 

expressões determinadas previamente. Por fim, devem-se ajustar os valores de acordo com o 

tempo. Para isso, coloca-se o ano de 2002 na linha equivalente a produção acumulada de 183 

Mbbl, e subtrai-se o valor de 1/P para anos anteriores ou soma-se o valor de 1/P para anos 

seguintes. 

Quando não há dados da produção cumulativa, faz-se o ajuste do tempo por meio do 

valor calculado anteriormente da produção cumulativa, assim, coloca-se o ano na linha 

equivalente a produção acumulada. Feito isso, o procedimento se repete somando ou 

subtraindo 1/P para anos seguintes e anteriores, respectivamente. 

A Tabela 8 ilustra o que foi descrito acima com as 20 primeiras produções 

acumuladas, para melhor entendimento. Por ela, pode-se observar que a data ajustada de 

início da produção praticamente coincide com a data da produção dos Estados Unidos, 

retirada do EIA, que o ano do pico do petróleo é 1971, e a produção no pico é 3,6 Mbbl. 
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Por fim, constrói-se a Curva de Hubbert para a produção do exemplo usando o Excel 

através da dispersão de linhas suaves, onde no eixo x ficará os dados de anos de produção e 

no eixo y terá os dados de produção anual calculados pela Tabela 8. Logo, a Figura 26 mostra 

a Curva de Hubbert obtida. 

Tabela 8 - Tabela de cálculos para criação da curva logística 

Q P 1/P Anos 

1 0,0697 14,3557423 1901,47 

2 0,1386 7,21323012 1908,69 

3 0,2069 4,83262612 1913,52 

4 0,2745 3,642501777 1917,16 

5 0,3415 2,928571429 1920,09 

6 0,4077 2,45273989 1922,54 

7 0,4733 2,112966399 1924,65 

8 0,5381 1,858230602 1926,51 

9 0,6023 1,660187885 1928,17 

10 0,6659 1,501831502 1929,67 

11 0,7287 1,372339001 1931,05 

12 0,7908 1,264495435 1932,31 

13 0,8523 1,173305861 1933,49 

14 0,9131 1,095202479 1934,58 

15 0,9732 1,027568922 1935,61 

16 1,0326 0,968442933 1936,58 

17 1,0913 0,916323976 1937,49 

18 1,1494 0,870044988 1938,36 

19 1,2067 0,828684615 1939,19 

20 1,2634 0,791505792 1939,98 

Fonte: Autoria própria. 

Constata-se que os cálculos realizados neste trabalho são pertinentes, visto que estão 

alinhados com o que foi descrito na literatura, em especial ao que foi estudado e publicado por 

Hubbert, que é o objeto do estudo aqui presente. 
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Figura 25 - Curva de Hubbert para os Estados Unidos 

 

Fonte: Autoria própria. 
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6 O PICO DO PETRÓLEO PARA O BRASIL 

A primeira jazida de petróleo comercializável no Brasil foi descoberta em 21 de 

janeiro de 1939 em Salvador, no bairro de Lobato e, dois anos depois, em 1941, foi 

encontrado o primeiro campo de exploração de petróleo, em Candeias, na Bahia.  Estas 

descobertas geraram uma série de debates sobre o destino do petróleo no país, o que resultou 

na criação da estatal Petróleo Brasileiro S.A, a Petrobras, em outubro de 1953, no governo de 

Getúlio Vargas. Ficou garantido a ela o monopólio sobre a exploração e produção de petróleo, 

bem como seu refino e transporte, pela Lei Nº 2.004/53. Esta lei foi revogada pela Lei Nº 

9.478, em agosto de 1997, o que tornou a exploração de petróleo não mais um monopólio da 

Petrobras e possibilitou a competitividade de empresas multinacionais na atividade. 

(YERGIN, 1994) 

Anterior a isso, em 1974, foi descoberta a maior reserva de petróleo do país, a Bacia 

de Campos. Para regulamentar esta nova fase de exploração de petróleo, foi criada a Agência 

Nacional de Petróleo (ANP), que foi responsável por gerir as reservas brasileiras e comandar 

as rodadas de exploração e a produção deste. Em 2007 foi descoberto o Pré-Sal, o que 

aumentou significativamente a quantidade de reservas do país. (PETROBRAS, 2017) 

O Pré-Sal é uma área de grandes reservas de petróleo em rochas calcárias que estão 

localizadas abaixo de profundas camadas de sal, com profundidade de cinco a sete mil metros 

ou mais abaixo do nível do mar. Possuem uma extensão de oitocentos quilômetros e largura 

de duzentos quilômetros, que englobam três bacias sedimentares: Campos, Santos e do 

Espírito Santo. Seu nome se dá em razão ao tempo geológico, visto que esta camada (pré) se 

formou anteriormente a outra pela qual está encoberta. (PETROBRAS, 2017) 

O óleo encontrado no Pré-Sal possui uma qualidade maior quando comparado ao do 

Pós-Sal. Ele é menos denso, possuindo maior facilidade de refino e uma menor taxa de 

contaminantes como enxofre e, consequentemente, maior valor econômico. A exploração 

deste óleo se iniciou em 2008 no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos. (PETROBRAS, 

2017) 
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6.1 Produção Brasileira 

A produção brasileira tem se apresentado crescente, bem como suas reservas. Para a 

aplicação do modelo de Hubbert, foram usados dados de produção retirados dos seguintes 

autores: Ferreira (2005), Saraiva (2013), Petrobras (2017) e ANP (2017). 

A curva foi construída a partir dos dados de produção média anual, produção 

acumulada e reservas nacionais. As informações foram retiradas de fontes com o mesmo nível 

de confiabilidade, como ANP e Petrobras, que apresentavam, porém, valores divergentes. 

Logo, houve uma dificuldade em filtrar quais dados seriam mais pertinentes. 

A Figura 27 apresenta o progresso temporal da produção média do Brasil em milhares 

de barris por dia (bbl/d) entre os anos de 1954 - onde teve início a produção - até os dias 

atuais. 

Figura 26 - Produção média do Brasil por ano 

 

Fonte: Autoria própria com dados retirados da ANP (2017) e Petrobras (2017). 

Serão considerados quatro ciclos produtivos. O primeiro inicia-se em 1954, 

apresentando uma produção primordialmente terrestre, e se estende até final da década de 

1970. O segundo ciclo vai de 1980 até o início da década de oitenta, onde a exploração em 

águas rasas já está consolidada. A terceira fase vai de 1994 até 2007, anos em que o Brasil 

apresenta uma maior produção em águas profundas; e, por fim, a quarta fase é definida com o 

surgimento do Pré-Sal. 

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

1
9
5
4

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

P
ro

d
u
ça

õ
 A

n
u
al

 (
B

b
l/

an
o

)



60 
 

Com isto, serão apresentados os quatro ciclos produtivos com a curva logística de 

Hubbert. Deve-se salientar que as curvas se sobrepõe em certos momentos, o que é totalmente 

natural, em vista que quando um ciclo termina, outro começa, e assim sucessivamente. 

Além dos ciclos, serão explicitadas as curvas relativas a produção de óleo cru, unindo 

as bacias marítimas e terrestres. Ademais, não será considerada a produção média de gás 

natural liquefeito, porque este só passou a ser documentado separadamente da produção de 

óleo pela Petrobras a partir do ano de 1992. 

6.2 Cenários Brasileiros 

A representação e cálculos dos cenários diferenciam-se de acordo com seus períodos e 

dados, visto que as fontes consultadas divergiam-se, o que é algo naturalmente normal, pois 

as definições são distintas de acordo com cada órgão. As informações aqui exibidas são 

retiradas das mesmas fontes usadas para a construção da curva de produção média brasileira, 

representada pele Figura 27. 

O primeiro cenário será referente ao primeiro ciclo de produção, como foi explicitado 

anteriormente. A curva mostra o início da produção até o possível esgotamento das suas 

reservas; além disso, o valor da reserva foi usado como a quantidade máxima recuperável 

neste caso, como ilustrado a seguir. 

Figura 27 - Curva de Hubbert para Cenário 1 

 

Fonte: Autoria própria com dados retirados da ANP (2017) e Petrobras (2017). 
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Pela curva, pode-se observar que o cenário 1, essencialmente composto por bacias 

terrestres, apresentou seu pico de produção entre o ano de 1972 e 1976. 

A segunda curva será do ciclo que representa o início das explorações offshore em 

águas rasas até o ano de 1994. Para este caso também foi utilizado os dados de reservas 

provadas para se calcular o total de recursos recuperáveis e desenhar a curva de Hubbert, vide 

ilustração abaixo. 

Figura 28 - Curva de Hubbert para Cenário 2 

 

Fonte: Autoria própria com dados retirados da ANP (2017) e Petrobras (2017). 

Pelo gráfico, observa-se um pico de petróleo entre os anos de 1988 e 1992, onde o 

protagonismo na produção é realizado em águas rasas com até 300 metros de profundidade, 

segundo definição da Petrobras. 

Para o terceiro cenário, fundamentou-se o cálculo de quantidade máxima recuperável 

utilizando dados de produção acumulada de 1994 até 2005 e reservas provadas no ano em 

voga, caracterizando o período de exploração offshore em águas profundas, com 

profundidades entre 300 e 1500 metros, até a descoberta e exploração do Pré-Sal. 
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Figura 29 - Curva de Hubbert para Cenário 3 

 

Fonte: Autoria própria com dados retirados da ANP (2017) e Petrobras (2017). 

Por fim, é representada a curva referente ao quarto cenário, o qual já inclui águas 

ultraprofundas do Pré-Sal. Vale pontuar que a projeção feita com base neste se mostra 

pessimista, pois como noticou-se no presente estudo, o modelo aqui proposto não leva em 

consideração a aplicação de tecnologias complexas para a extração de petróleo, e usa como 

alicerce referências de reservas provadas (1P) e produção acumulada até o ano de 2016. 

Figura 30 - Curva de Hubbert para Cenário 4 

 
Fonte: Autoria própria com dados retirados da ANP (2017) e Petrobras (2017). 
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Para resumir e ilustrar os resultados obtidos com as curvas tem-se a Tabela 9. 

Tabela 9 - Tabela com Resultados das Curvas de Hubbert para o Brasil 

Cenário Ano do Pico Produção no Pico (Bbl) 
Quantidade Máxima 

Recuperável (Mbbl) 

 1 1974 114285,23 1364,60 

2 1989 315757,75 5374,60 

3 2003 600855,13 16039,42 

4 2021 919600,00 44000,00 

Fonte: Autoria própria. 

Por conseguinte, as grandezas mostradas na Tabela 9 estão coerentes com os conjuntos 

de informações levantadas para a execução do trabalho, em consequência, as curvas ilustradas 

também se mostram coerentes e projetam informações viáveis. 

Evidenciando o Cenário 4, o valor encontrado para a quantidade máxima recuperável 

mostra conformidade com os dados apresentados pela ANP (2016), posto que o mesmo está 

entre os valores de reservas provadas somadas à produção acumulada, além de ser coerente 

com a relação reserva/produção publicada pela PETROBRÁS (2017). 

6.3 Análise Comparativa de Resultados 

A fim de fazer um exercício comparativo sobre o caso estudado, confrontaram-se os 

cenários aqui propostos com os cenários propostos por Saraiva (2013). Este trabalho foi 

escolhido para a comparação por ser o mais recente estudo sobre o caso brasileiro. 

A primeira diferença encontrada foi a metodologia utilizada, visto que o autor usou 

Maggio e Cacciola (2009;2012), plotando, assim, uma curva Multi-Hubbert modificada para o 

caso brasileiro.  

Uma segunda diferença foi em relação à adoção dos dados utilizados. Enquanto aqui 

foram utilizados dados de reservas provadas e produção acumulada, Saraiva (2013) estimou 

sua curva usando reservas provadas, prováveis e possíveis, além da produção acumulada para 

cada ciclo produtivo. 

A terceira diferença é em relação aos ciclos adotados e o cálculo de valores, que 

apesar de parecidos, diferem-se por causa dos dados utilizados e dos anos propostos para 
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início e término. Os cálculos são feitos de formas distintas, visto que calculou-se, neste 

estudo, pelo modelo de Hubbert simplificado, enquanto, Saraiva (2013) os faz por meio do 

modelo Multi-Hubbert modificado. 

Para ilustrar o que foi explicitado acima, tem-se a Tabela 10, com os valores dos anos 

de pico, produção no pico e quantidade máxima recuperável para os cenários na terra, águas 

rasas e águas profundas propostos por Saraiva (2013), em comparação aos propostos. 

Tabela 10 - Resultados Propostos 

  Ano do Pico 
Produção no Pico 

(Bbl) 

Quantidade Máxima 

Recuperável (Mbbl) 

Terra 1973 89651,30 1413,61 

Águas Rasas 1990 145022,00 2286,69 

Águas Profundas 2012 1611110,00 25404,05 

Fonte: Saraiva (2013). 

        Tabela 11 - Resultados Obtidos  

  Ano do Pico 
Produção no Pico 

(Bbl) 

Quantidade Máxima 

Recuperável (Mbbl) 

Terra 1974,32 114285,23 1364,60 

Águas Rasas 1989,72 315757,75 5374,60 

Águas Profundas 2003,34 600855,13 16039,42 

Fonte: Autoria própria (2017). 

Por fim, conclui-se que, apesar da distinção nos cálculos, os trabalhos apresentaram 

similaridade com relação aos anos de pico, produção no pico e quantidade máxima 

recuperável para os cenários em terra e águas rasas. Há uma diferença com relação às águas 

profundas, o que é naturalmente normal, visto que a base de cálculos, métodos, modelos e 

dados são diferentes. 
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7 CONCLUSÃO  

A importância do petróleo é inegável como matriz energética brasileira e mundial, 

bem como a previsão de sua produção e quantidade de reservas disponíveis. Essas projeções 

são importantes para as políticas energéticas dos países, a fim de garantir seu consumo e 

suprimento energético. Neste trabalho foi construída, a partir do modelo proposto por 

Hubbert, a curva para a produção de petróleo brasileira. 

A proposta inicial foi conceituar e diferenciar os diversos tipos de recursos e reservas, 

itens fundamentais para o entendimento das formas de modelagem que foram expostas. 

Foram, também, apresentados os métodos para o cálculo das reservas e o conceito da razão 

R/P, que é a relação entre as reservas e a produção, e estes valores para o Brasil. 

Em sequência, foi apresentado o modelo proposto por Hubbert para a previsão da 

produção de petróleo, expondo os motivos para o sucesso do modelo e a metodologia usada 

para a sua elaboração. Foi também explicado como são realizados os cálculos para a data de 

ocorrência do pico e quais as variáveis necessárias, bem como as expressões matemáticas 

utilizadas. Apresentou-se, também, outros modelos matemáticos modificados, como o de 

Laherrère (2000), Mohr (2010), Brant (2007) E Maggio e Cacciola (2009;2012). 

Citaram-se os casos onde a curva de Hubbert pode ser utilizada com sucesso.  O fato 

de alguns locais não serem adequados, e do modelo não ter proposto a utilização de 

tecnologias de exploração avançadas, não tira seu mérito. A curva, até hoje, atua de forma 

eficaz e, com as tecnologias disponíveis na época de sua criação, não era possível calcular a 

influência de métodos de recuperação avançados, bem como óleos não convencionais. 

 O método de previsão de Hubbert levou alguns países produtores a repensar sua 

produção de petróleo para elaborar estratégias mais eficazes para se obter o máximo proveito 

de suas reservas naturais. Ela permitiu identificar o pico de produção de cada região e suas 

expectativas de extração ao longo do tempo e, assim, desenvolver sua economia nacional, 

como fez a Noruega, um caso de sucesso. Um modelo de produção que não leva esses 

aspectos em consideração acaba, no fim, levando à exaustão das reservas nacionais, sem gerar 

frutos dentro de seu próprio país e somente o enriquecimento de empresas estrangeiras. Foram 

expostos, neste trabalho, estudos e a curva para, além da Noruega, os Estados Unidos, China e 

Nigéria. 
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Em seguida, apresentou-se a metodologia empregada no trabalho. Para tal, foi 

utilizado o caso dos Estados Unidos para explicar como se dá a construção da curva a partir 

do software Microsoft Excel. Foi então explicado que são necessários os dados de produção e 

a produção acumulada dos países ou campos petrolíferos, e como construir a tabela desta 

produção. A equação base utilizada foi: 

P = aQ( 1 −
Q

Qt
 ) 

Assim, após obtidos todos os dados necessários, a curva de produção de petróleo para 

os Estados Unidos foi desenvolvida. 

Por fim apresenta-se um histórico sobre o petróleo no Brasil, faz-se a curva da 

evolução produtiva, e em seguida, a mesma é analisada de 1954 até os dias atuais. Feita a 

análise, os autores consideram que o país passou por quatro ciclos produtivos. Um se inicia 

em 1954 e termina em 1979, apresentando uma produção essencialmente terrestre. O segundo 

ciclo se inicia em 1980 até 1994, onde temos uma exploração em águas rasas. O terceiro se dá 

de 1994 a 2006, com a produção já em águas profundas e, o ultimo e quarto ciclo se inicia 

com o surgimento do Pré-Sal.  

As curvas são feitas de acordo com os ciclos e suas respectivas produções e reservas, 

assim por meio de cálculos e representações gráficas feitas no Excel, concluiu-se que o pico 

do petróleo para o primeiro cenário foi no ano de 1974 com a produção no pico de 114285,23 

mil barris e quantidade máxima recuperável de 1364,60 milhões de barris. Já o segundo 

cenário teve seu pico no ano de 1989 com produção máxima de 315757,75 mil barris e 

máximo de recursos recuperáveis em 5374,60 milhões de barris. O pico do terceiro ano foi em 

2003 com produção no pico de 600855,13 mil barris e quantidade máxima recuperável de 

16039,42 milhões de barris. Por último, o cenário 4, que considerou a produção no Pré-Sal, 

teve seu pico estimado entre os anos 2021 e 2022, com uma produção aproximada de 919600 

mil barris e uma quantidade máxima recuperável de 44000 milhões de barris de petróleo. 

Por fim, apesar de apresentar uma estimativa pessimista sobre o cenário petrolífero 

brasileiro, seja pela base de cálculos considerada ou pelo fato dos autores terem adotado a 

curva simples de Hubbert, os valores resultantes exaltam o quão importante é planejar os 

recursos finitos de um país.  
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Assim o Brasil, como muito bem fez a Noruega, deve se voltar para o 

desenvolvimento e venda de tecnologias, não devendo ficar escravo somente da produção e 

venda dos derivados do óleo, ademais que muitos estados brasileiros vivem prioritariamente 

de royalties, e caso esse recurso acabe, estes estados terão sua economia fortemente afetadas. 
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ANEXOS 

ANEXO A – HISTÓRICO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DOS ESTADOS 

UNIDOS  

Anos 
Produção Anual (Milhares de barris por 

ano) 

1900 63,51 

1901 69,35 

1902 88,70 

1903 100,38 

1904 116,80 

1905 134,69 

1906 126,66 

1907 166,08 

1908 178,12 

1909 183,23 

1910 209,51 

1911 220,46 

1912 222,29 

1913 248,57 

1914 265,72 

1915 281,05 

1916 300,03 

1917 335,44 

1918 335,80 

1919 378,51 

1920 441,65 

1921 472,31 

1922 557,36 



75 
 

1923 732,56 

1924 712,12 

1925 620,50 

1926 770,88 

1927 901,19 

1928 899,00 

1929 1007,40 

1930 897,90 

1931 851,18 

1932 782,93 

1933 905,57 

1934 908,12 

1935 993,90 

1936 1095,37 

1937 1277,50 

1938 1213,26 

1939 1264,36 

1940 1499,06 

1941 1404,16 

1942 1385,54 

1943 1505,63 

1944 1673,16 

1945 1713,68 

1946 1733,39 

1947 1857,12 

1948 2014,80 

1949 1841,79 

1950 1973,56 

1951 2247,67 

1952 2283,44 
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1953 2357,17 

1954 2314,83 

1955 2484,56 

1956 2610,12 

1957 2617,05 

1958 2449,15 

1959 2574,71 

1960 2567,78 

1961 2621,80 

1962 2676,18 

1963 2752,83 

1964 2779,11 

1965 2848,46 

1966 3027,68 

1967 3215,65 

1968 3320,04 

1969 3371,87 

1970 3517,51 

1971 3454,00 

1972 3445,97 

1973 3360,92 

1974 3202,51 

1975 3056,88 

1976 2968,18 

1977 3009,43 

1978 3178,06 

1979 3121,48 

1980 3137,91 

1981 3128,78 

1982 3156,89 
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1983 3171,12 

1984 3240,84 

1985 3274,42 

1986 3168,20 

1987 3047,39 

1988 2971,10 

1989 2778,75 

1990 2684,58 

1991 2707,21 

1992 2617,42 

1993 2499,16 

1994 2431,63 

1995 2394,40 

1996 2359,73 

1997 2354,98 

1998 2281,98 

1999 2146,57 

2000 2125,03 

2001 2117,37 

2002 2097,29 

2003 2073,57 

2004 1977,94 

2005 1889,97 

2006 1862,23 

2007 1848,36 

2008 1806,75 

2009 1956,77 

2010 1998,01 
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ANEXO B – HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETRÓLEO  

Ano 
Produção Média (Milhares de Barris por 

dia) 

1954,00 3,75 

1955,00 6,40 

1956,00 12,11 

1957,00 29,26 

1958,00 55,05 

1959,00 69,99 

1960,00 86,37 

1961,00 98,20 

1962,00 92,04 

1963,00 97,14 

1964,00 91,70 

1965,00 96,00 

1966,00 117 

1967,00 147 

1968,00 161 

1969,00 176 

1970,00 167 

1971,00 175 

1972,00 171 

1973,00 174 

1974,00 181 

1975,00 178 

1976,00 173 

1977,00 167 

1978,00 166 

1979,00 172 

1980,00 188 
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1981,00 220 

1982,00 268 

1983,00 340 

1984,00 473 

1985,00 560 

1986,00 591 

1987,00 589 

1988,00 573 

1989,00 613 

1990,00 650 

1991,00 643 

1992,00 652 

1993,00 664 

1994,00 693 

1995,00 718 

1996,00 807 

1997,00 868 

1998,00 1003 

1999,00 1133 

2000,00 1276,64 

2001,00 1334,42 

2002,00 1503,24 

2003,00 1548,72 

2004,00 1533,51 

2005,00 1691,02 

2006,00 1783,31 

2007,00 1809,46 

2008,00 1881,09 

2009,00 2018,95 

2010,00 2126,92 
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2011,00 2179,43 

2012,00 2060 

2013,00 2030 

2014,00 2225 

2015,00 2440 

2016,00 2513,33 
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ANEXO C – HISTÓRICO DAS RESERVAS BRASILEIRAS DE PETRÓLEO 

(MBBL) 

Ano Óleo (Milhões de Bbl) 

1953 11,7 

1954 173,6 

1955 173,6 

1956 311,4 

1957 409,4 

1958 443,8 

1959 506,5 

1960 583,2 

1961 563,1 

1962 627,9 

1963 618,9 

1964 677,4 

1965 676,3 

1966 713,4 

1967 815,3 

1968 871,6 

1969 923,8 

1970 882,1 

1971 879,8 

1972 822,8 

1973 792,2 

1974 773,8 

1975 788,4 

1976 904,9 

1977 1147,7 
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1978 1158 

1979 1283,8 

1980 1364,6 

1981 1600 

1982 1855,2 

1983 2128,3 

1984 2379,5 

1985 2655,4 

1986 2904,6 

1987 3013,2 

1988 4816,2 

1989 4777,8 

1990 4451,1 

1991 4750,8 

1992 4891,9 

1993 4886,8 

1994 5281,8 

1995 6126,9 

1996 6595,7 

1997 7021,5 

1998 7265,8 

1999 8041,4 

2000 8240 

2001 8275,2 

2002 9509,8 

2003 10535,5 

2004 10977,2 

2005 11302,6 

2006 11591,5 

2007 11722,5 
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2008 11899,6 

2009 11985,7 

2010 12841,3 

2011 13154,2 

2012 13219,3 

2013 13458,2 

2014 13636,3 

2015 10670,4 

2016 10553 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TABELA COM PRODUÇÃO ANUAL, ACUMULADA E 

RELAÇÃO P/Q 

Anos 
Produção Anual 

(Mbbl/ano) 

Produção 

Acumulada (Mbbl) 
Relação P/Q 

1900 63,51 -0,16 -0,39 

1901 69,35 -0,10 -0,70 

1902 88,70 -0,03 -3,03 

1903 100,38 0,06 1,69 

1904 116,80 0,16 0,73 

1905 134,69 0,28 0,49 

1906 126,66 0,41 0,31 

1907 166,08 0,54 0,31 

1908 178,12 0,70 0,25 

1909 183,23 0,88 0,21 

1910 209,51 1,07 0,20 

1911 220,46 1,27 0,17 

1912 222,29 1,50 0,15 

1913 248,57 1,72 0,14 

1914 265,72 1,97 0,14 

1915 281,05 2,23 0,13 

1916 300,03 2,51 0,12 

1917 335,44 2,81 0,12 

1918 335,80 3,15 0,11 

1919 378,51 3,48 0,11 

1920 441,65 3,86 0,11 

1921 472,31 4,30 0,11 

1922 557,36 4,78 0,12 
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1923 732,56 5,33 0,14 

1924 712,12 6,07 0,12 

1925 620,50 6,78 0,09 

1926 770,88 7,40 0,10 

1927 901,19 8,17 0,11 

1928 899,00 9,07 0,10 

1929 1007,40 9,97 0,10 

1930 897,90 10,98 0,08 

1931 851,18 11,88 0,07 

1932 782,93 12,73 0,06 

1933 905,57 13,51 0,07 

1934 908,12 14,42 0,06 

1935 993,90 15,32 0,06 

1936 1095,37 16,32 0,07 

1937 1277,50 17,41 0,07 

1938 1213,26 18,69 0,06 

1939 1264,36 19,90 0,06 

1940 1499,06 21,17 0,07 

1941 1404,16 22,67 0,06 

1942 1385,54 24,07 0,06 

1943 1505,63 25,46 0,06 

1944 1673,16 26,96 0,06 

1945 1713,68 28,64 0,06 

1946 1733,39 30,35 0,06 

1947 1857,12 32,08 0,06 

1948 2014,80 33,94 0,06 

1949 1841,79 35,95 0,05 

1950 1973,56 37,80 0,05 

1951 2247,67 39,77 0,06 

1952 2283,44 42,02 0,05 
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1953 2357,17 44,30 0,05 

1954 2314,83 46,66 0,05 

1955 2484,56 48,97 0,05 

1956 2610,12 51,46 0,05 

1957 2617,05 54,07 0,05 

1958 2449,15 56,68 0,04 

1959 2574,71 59,13 0,04 

1960 2567,78 61,71 0,04 

1961 2621,80 64,28 0,04 

1962 2676,18 66,90 0,04 

1963 2752,83 69,57 0,04 

1964 2779,11 72,33 0,04 

1965 2848,46 75,11 0,04 

1966 3027,68 77,95 0,04 

1967 3215,65 80,98 0,04 

1968 3320,04 84,20 0,04 

1969 3371,87 87,52 0,04 

1970 3517,51 90,89 0,04 

1971 3454,00 94,41 0,04 

1972 3445,97 97,86 0,04 

1973 3360,92 101,31 0,03 

1974 3202,51 104,67 0,03 

1975 3056,88 107,87 0,03 

1976 2968,18 110,93 0,03 

1977 3009,43 113,90 0,03 

1978 3178,06 116,91 0,03 

1979 3121,48 120,08 0,03 

1980 3137,91 123,20 0,03 

1981 3128,78 126,34 0,02 

1982 3156,89 129,47 0,02 
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1983 3171,12 132,63 0,02 

1984 3240,84 135,80 0,02 

1985 3274,42 139,04 0,02 

1986 3168,20 142,31 0,02 

1987 3047,39 145,48 0,02 

1988 2971,10 148,53 0,02 

1989 2778,75 151,50 0,02 

1990 2684,58 154,28 0,02 

1991 2707,21 156,96 0,01725 

1992 2617,42 159,67 0,01639 

1993 2499,16 162,29 0,01540 

1994 2431,63 164,79 0,01476 

1995 2394,40 167,22 0,01432 

1996 2359,73 169,61 0,01391 

1997 2354,98 171,97 0,01369 

1998 2281,98 174,33 0,01309 

1999 2146,57 176,61 0,01215 

2000 2125,03 178,76 0,01189 

2001 2117,37 180,88 0,01171 

2002 2097,29 183,00 0,01146 

2003 2073,57 185,07 0,01120 

2004 1977,94 187,05 0,01057 

2005 1889,97 188,94 0,01000 

2006 1862,23 190,80 0,00976 

2007 1848,36 192,65 0,00959 

2008 1806,75 194,46 0,00929 

2009 1956,77 196,42 0,00996 

2010 1998,01 198,41 0,01007 
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APÊNDICE B – TABELA COM PRODUÇÃO ACUMULADA, ANUAL E ANOS 

AJUSTADOS E RELAÇÃO 1/P 

Produção 

acumulada 

ajustada (Q) 

Produção anual 

ajustada (P) 
Relação 1/P Anos ajustados 

1 0,0697 14,3557 1901,4721 

2 0,1386 7,2132 1908,6853 

3 0,2069 4,8326 1913,5179 

4 0,2745 3,6425 1917,1604 

5 0,3415 2,9286 1920,0890 

6 0,4077 2,4527 1922,5417 

7 0,4733 2,1130 1924,6547 

8 0,5381 1,8582 1926,5129 

9 0,6023 1,6602 1928,1731 

10 0,6659 1,5018 1929,6749 

11 0,7287 1,3723 1931,0473 

12 0,7908 1,2645 1932,3118 

13 0,8523 1,1733 1933,4851 

14 0,9131 1,0952 1934,5803 

15 0,9732 1,0276 1935,6079 

16 1,0326 0,9684 1936,5763 

17 1,0913 0,9163 1937,4926 

18 1,1494 0,8700 1938,3627 

19 1,2067 0,8287 1939,1914 

20 1,2634 0,7915 1939,9829 

21 1,3194 0,7579 1940,7408 

22 1,3747 0,7274 1941,4682 

23 1,4294 0,6996 1942,1678 

24 1,4833 0,6742 1942,8420 

25 1,5366 0,6508 1943,4928 
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26 1,5892 0,6293 1944,1220 

27 1,6411 0,6094 1944,7314 

28 1,6923 0,5909 1945,3223 

29 1,7428 0,5738 1945,8961 

30 1,7927 0,5578 1946,4539 

31 1,8419 0,5429 1946,9968 

32 1,8903 0,5290 1947,5258 

33 1,9381 0,5160 1948,0418 

34 1,9853 0,5037 1948,5455 

35 2,0317 0,4922 1949,0377 

36 2,0775 0,4814 1949,5190 

37 2,1225 0,4711 1949,9902 

38 2,1669 0,4615 1950,4517 

39 2,2106 0,4524 1950,9040 

40 2,2537 0,4437 1951,3477 

41 2,2960 0,4355 1951,7833 

42 2,3377 0,4278 1952,2111 

43 2,3786 0,4204 1952,6315 

44 2,4189 0,4134 1953,0449 

45 2,4585 0,4067 1953,4516 

46 2,4975 0,4004 1953,8520 

47 2,5357 0,3944 1954,2464 

48 2,5733 0,3886 1954,6350 

49 2,6101 0,3831 1955,0181 

50 2,6463 0,3779 1955,3960 

51 2,6819 0,3729 1955,7689 

52 2,7167 0,3681 1956,1370 

53 2,7508 0,3635 1956,5005 

54 2,7843 0,3592 1956,8597 

55 2,8171 0,3550 1957,2146 
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56 2,8492 0,3510 1957,5656 

57 2,8806 0,3472 1957,9128 

58 2,9113 0,3435 1958,2563 

59 2,9414 0,3400 1958,5962 

60 2,9707 0,3366 1958,9329 

61 2,9994 0,3334 1959,2663 

62 3,0274 0,3303 1959,5966 

63 3,0547 0,3274 1959,9239 

64 3,0814 0,3245 1960,2485 

65 3,1073 0,3218 1960,5703 

66 3,1326 0,3192 1960,8895 

67 3,1572 0,3167 1961,2063 

68 3,1811 0,3144 1961,5206 

69 3,2043 0,3121 1961,8327 

70 3,2268 0,3099 1962,1426 

71 3,2487 0,3078 1962,4504 

72 3,2699 0,3058 1962,7562 

73 3,2903 0,3039 1963,0602 

74 3,3101 0,3021 1963,3623 

75 3,3293 0,3004 1963,6626 

76 3,3477 0,2987 1963,9613 

77 3,3655 0,2971 1964,2585 

78 3,3825 0,2956 1964,5541 

79 3,3989 0,2942 1964,8483 

80 3,4146 0,2929 1965,1412 

81 3,4297 0,2916 1965,4328 

82 3,4440 0,2904 1965,7231 

83 3,4577 0,2892 1966,0123 

84 3,4706 0,2881 1966,3005 

85 3,4829 0,2871 1966,5876 
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86 3,4945 0,2862 1966,8737 

87 3,5055 0,2853 1967,1590 

88 3,5157 0,2844 1967,4434 

89 3,5253 0,2837 1967,7271 

90 3,5341 0,2830 1968,0101 

91 3,5423 0,2823 1968,2924 

92 3,5499 0,2817 1968,5741 

93 3,5567 0,2812 1968,8552 

94 3,5628 0,2807 1969,1359 

95 3,5683 0,2802 1969,4161 

96 3,5731 0,2799 1969,6960 

97 3,5772 0,2796 1969,9756 

98 3,5806 0,2793 1970,2548 

99 3,5833 0,2791 1970,5339 

100 3,5854 0,2789 1970,8128 

101 3,5867 0,2788 1971,0916 

102 3,5874 0,2788 1971,3704 

103 3,5874 0,2788 1971,6491 

104 3,5867 0,2788 1971,9279 

105 3,5854 0,2789 1972,2069 

106 3,5833 0,2791 1972,4859 

107 3,5806 0,2793 1972,7652 

108 3,5772 0,2796 1973,0448 

109 3,5731 0,2799 1973,3246 

110 3,5683 0,2802 1973,6049 

111 3,5628 0,2807 1973,8856 

112 3,5567 0,2812 1974,1667 

113 3,5499 0,2817 1974,4484 

114 3,5423 0,2823 1974,7307 

115 3,5341 0,2830 1975,0137 
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116 3,5253 0,2837 1975,2973 

117 3,5157 0,2844 1975,5818 

118 3,5055 0,2853 1975,8670 

119 3,4945 0,2862 1976,1532 

120 3,4829 0,2871 1976,4403 

121 3,4706 0,2881 1976,7285 

122 3,4577 0,2892 1977,0177 

123 3,4440 0,2904 1977,3080 

124 3,4297 0,2916 1977,5996 

125 3,4146 0,2929 1977,8925 

126 3,3989 0,2942 1978,1867 

127 3,3825 0,2956 1978,4823 

128 3,3655 0,2971 1978,7794 

129 3,3477 0,2987 1979,0782 

130 3,3293 0,3004 1979,3785 

131 3,3101 0,3021 1979,6806 

132 3,2903 0,3039 1979,9845 

133 3,2699 0,3058 1980,2904 

134 3,2487 0,3078 1980,5982 

135 3,2268 0,3099 1980,9081 

136 3,2043 0,3121 1981,2202 

137 3,1811 0,3144 1981,5345 

138 3,1572 0,3167 1981,8513 

139 3,1326 0,3192 1982,1705 

140 3,1073 0,3218 1982,4923 

141 3,0814 0,3245 1982,8168 

142 3,0547 0,3274 1983,1442 

143 3,0274 0,3303 1983,4745 

144 2,9994 0,3334 1983,8079 

145 2,9707 0,3366 1984,1445 



93 
 

146 2,9414 0,3400 1984,4845 

147 2,9113 0,3435 1984,8280 

148 2,8806 0,3472 1985,1751 

149 2,8492 0,3510 1985,5261 

150 2,8171 0,3550 1985,8811 

151 2,7843 0,3592 1986,2403 

152 2,7508 0,3635 1986,6038 

153 2,7167 0,3681 1986,9719 

154 2,6819 0,3729 1987,3448 

155 2,6463 0,3779 1987,7226 

156 2,6101 0,3831 1988,1058 

157 2,5733 0,3886 1988,4944 

158 2,5357 0,3944 1988,8887 

159 2,4975 0,4004 1989,2891 

160 2,4585 0,4067 1989,6959 

161 2,4189 0,4134 1990,1093 

162 2,3786 0,4204 1990,5297 

163 2,3377 0,4278 1990,9575 

164 2,2960 0,4355 1991,3930 

165 2,2537 0,4437 1991,8367 

166 2,2106 0,4524 1992,2891 

167 2,1669 0,4615 1992,7506 

168 2,1225 0,4711 1993,2217 

169 2,0775 0,4814 1993,7031 

170 2,0317 0,4922 1994,1953 

171 1,9853 0,5037 1994,6990 

172 1,9381 0,5160 1995,2149 

173 1,8903 0,5290 1995,7440 

174 1,8419 0,5429 1996,2869 

175 1,7927 0,5578 1996,8447 
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176 1,7428 0,5738 1997,4185 

177 1,6923 0,5909 1998,0094 

178 1,6411 0,6094 1998,6188 

179 1,5892 0,6293 1999,2480 

180 1,5366 0,6508 1999,8988 

181 1,4833 0,6742 2000,5730 

182 1,4294 0,6996 2001,2726 

183 1,3747 0,7274 2002,0000 

184 1,3194 0,7579 2002,7274 

185 1,2634 0,7915 2003,4853 

186 1,2067 0,8287 2004,2768 

187 1,1494 0,8700 2005,1055 

188 1,0913 0,9163 2005,9756 

189 1,0326 0,9684 2006,8919 

190 0,9732 1,0276 2007,8603 

191 0,9131 1,0952 2008,8879 

192 0,8523 1,1733 2009,9831 

193 0,7908 1,2645 2011,1564 

194 0,7287 1,3723 2012,4209 

195 0,6659 1,5018 2013,7932 

196 0,6023 1,6602 2015,2951 

197 0,5381 1,8582 2016,9553 

198 0,4733 2,1130 2018,8135 

199 0,4077 2,4527 2020,9265 

200 0,3415 2,9286 2023,3792 

201 0,2745 3,6425 2026,3078 

202 0,2069 4,8326 2029,9503 

203 0,1386 7,2132 2034,7829 

204 0,0697 14,3557 2041,9961 

205 0,0000 #DIV/0! 2056,3519 
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APÊNDICE C – DADOS DA CURVA DE HUBBERT PARA CENÁRIO 1 

Ano Produção no Pico (bbl) Ano do Pico 

1954,00 114285,23 1974,32 

1955,00 114285,23 1974,32 

1956,00 114285,23 1974,32 

1957,00 114285,23 1974,32 

1958,00 114285,23 1974,32 

1959,00 114285,23 1974,32 

1960,00 114285,23 1974,32 

1961,00 114285,23 1974,32 

1962,00 114285,23 1974,32 

1963,00 114285,23 1974,32 

1964,00 114285,23 1974,32 

1965,00 114285,23 1974,32 

1966,00 114285,23 1974,32 

1967,00 114285,23 1974,32 

1968,00 114285,23 1974,32 

1969,00 114285,23 1974,32 

1970,00 114285,23 1974,32 

1971,00 114285,23 1974,32 

1972,00 114285,23 1974,32 

1973,00 114285,23 1974,32 

1974,00 114285,23 1974,32 

1975,00 114285,23 1974,32 

1976,00 114285,23 1974,32 

1977,00 114285,23 1974,32 

1978,00 114285,23 1974,32 

1979,00 114285,23 1974,32 

1980,00 114285,23 1974,32 

1981,00 114285,23 1974,32 
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1982,00 114285,23 1974,32 

1983,00 114285,23 1974,32 

1984,00 114285,23 1974,32 

1985,00 114285,23 1974,32 

1986,00 114285,23 1974,32 

1987,00 114285,23 1974,32 

1988,00 114285,23 1974,32 

1989,00 114285,23 1974,32 

1990,00 114285,23 1974,32 

1991,00 114285,23 1974,32 

1992,00 114285,23 1974,32 

1993,00 114285,23 1974,32 

1994,00 114285,23 1974,32 

1995,00 114285,23 1974,32 

1996,00 114285,23 1974,32 

1997,00 114285,23 1974,32 

1998,00 114285,23 1974,32 

1999,00 114285,23 1974,32 

2000,00 114285,23 1974,32 

   

 

 

 

 

 

  



97 
 

APÊNDICE D – DADOS DA CURVA DE HUBBERT PARA CENÁRIO 2 

Ano Produção no Pico (bbl) Ano do Pico 

1954,00 315757,75 1989,72 

1955,00 315757,75 1989,72 

1956,00 315757,75 1989,72 

1957,00 315757,75 1989,72 

1958,00 315757,75 1989,72 

1959,00 315757,75 1989,72 

1960,00 315757,75 1989,72 

1961,00 315757,75 1989,72 

1962,00 315757,75 1989,72 

1963,00 315757,75 1989,72 

1964,00 315757,75 1989,72 

1965,00 315757,75 1989,72 

1966,00 315757,75 1989,72 

1967,00 315757,75 1989,72 

1968,00 315757,75 1989,72 

1969,00 315757,75 1989,72 

1970,00 315757,75 1989,72 

1971,00 315757,75 1989,72 

1972,00 315757,75 1989,72 

1973,00 315757,75 1989,72 

1974,00 315757,75 1989,72 

1975,00 315757,75 1989,72 

1976,00 315757,75 1989,72 

1977,00 315757,75 1989,72 

1978,00 315757,75 1989,72 

1979,00 315757,75 1989,72 

1980,00 315757,75 1989,72 

1981,00 315757,75 1989,72 
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1982,00 315757,75 1989,72 

1983,00 315757,75 1989,72 

1984,00 315757,75 1989,72 

1985,00 315757,75 1989,72 

1986,00 315757,75 1989,72 

1987,00 315757,75 1989,72 

1988,00 315757,75 1989,72 

1989,00 315757,75 1989,72 

1990,00 315757,75 1989,72 

1991,00 315757,75 1989,72 

1992,00 315757,75 1989,72 

1993,00 315757,75 1989,72 

1994,00 315757,75 1989,72 

1995,00 315757,75 1989,72 

1996,00 315757,75 1989,72 

1997,00 315757,75 1989,72 

1998,00 315757,75 1989,72 

1999,00 315757,75 1989,72 

2000,00 315757,75 1989,72 

2001,00 315757,75 1989,72 

2002,00 315757,75 1989,72 

2003,00 315757,75 1989,72 

2004,00 315757,75 1989,72 

2005,00 315757,75 1989,72 

2006,00 315757,75 1989,72 

2007,00 315757,75 1989,72 

2008,00 315757,75 1989,72 

2009,00 315757,75 1989,72 

2010,00 315757,75 1989,72 

2011,00 315757,75 1989,72 
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2012,00 315757,75 1989,72 

2013,00 315757,75 1989,72 

2014,00 315757,75 1989,72 

2015,00 315757,75 1989,72 

2016,00 315757,75 1989,72 

2017,00 315757,75 1989,72 

2018,00 315757,75 1989,72 

2019,00 315757,75 1989,72 

2020,00 315757,75 1989,72 

2021,00 315757,75 1989,72 

2022,00 315757,75 1989,72 

2023,00 315757,75 1989,72 

2024,00 315757,75 1989,72 

2025,00 315757,75 1989,72 
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APÊNDICE E – DADOS DA CURVA DE HUBBERT PARA CENÁRIO 3 

Ano Produção no Pico (bbl) Ano do Pico 

1954,00 600855,13 2003,34 

1955,00 600855,13 2003,34 

1956,00 600855,13 2003,34 

1957,00 600855,13 2003,34 

1958,00 600855,13 2003,34 

1959,00 600855,13 2003,34 

1960,00 600855,13 2003,34 

1961,00 600855,13 2003,34 

1962,00 600855,13 2003,34 

1963,00 600855,13 2003,34 

1964,00 600855,13 2003,34 

1965,00 600855,13 2003,34 

1966,00 600855,13 2003,34 

1967,00 600855,13 2003,34 

1968,00 600855,13 2003,34 

1969,00 600855,13 2003,34 

1970,00 600855,13 2003,34 

1971,00 600855,13 2003,34 

1972,00 600855,13 2003,34 

1973,00 600855,13 2003,34 

1974,00 600855,13 2003,34 

1975,00 600855,13 2003,34 

1976,00 600855,13 2003,34 

1977,00 600855,13 2003,34 

1978,00 600855,13 2003,34 

1979,00 600855,13 2003,34 

1980,00 600855,13 2003,34 

1981,00 600855,13 2003,34 
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1982,00 600855,13 2003,34 

1983,00 600855,13 2003,34 

1984,00 600855,13 2003,34 

1985,00 600855,13 2003,34 

1986,00 600855,13 2003,34 

1987,00 600855,13 2003,34 

1988,00 600855,13 2003,34 

1989,00 600855,13 2003,34 

1990,00 600855,13 2003,34 

1991,00 600855,13 2003,34 

1992,00 600855,13 2003,34 

1993,00 600855,13 2003,34 

1994,00 600855,13 2003,34 

1995,00 600855,13 2003,34 

1996,00 600855,13 2003,34 

1997,00 600855,13 2003,34 

1998,00 600855,13 2003,34 

1999,00 600855,13 2003,34 

2000,00 600855,13 2003,34 

2001,00 600855,13 2003,34 

2002,00 600855,13 2003,34 

2003,00 600855,13 2003,34 

2004,00 600855,13 2003,34 

2005,00 600855,13 2003,34 

2006,00 600855,13 2003,34 

2007,00 600855,13 2003,34 

2008,00 600855,13 2003,34 

2009,00 600855,13 2003,34 

2010,00 600855,13 2003,34 

2011,00 600855,13 2003,34 
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2012,00 600855,13 2003,34 

2013,00 600855,13 2003,34 

2014,00 600855,13 2003,34 

2015,00 600855,13 2003,34 

2016,00 600855,13 2003,34 

2017,00 600855,13 2003,34 

2018,00 600855,13 2003,34 

2019,00 600855,13 2003,34 

2020,00 600855,13 2003,34 

2021,00 600855,13 2003,34 

2022,00 600855,13 2003,34 

2023,00 600855,13 2003,34 

2024,00 600855,13 2003,34 

2025,00 600855,13 2003,34 

2026,00 600855,13 2003,34 

2027,00 600855,13 2003,34 

2028,00 600855,13 2003,34 

2029,00 600855,13 2003,34 

2030,00 600855,13 2003,34 
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APÊNDICE F – DADOS DA CURVA DE HUBBERT PARA CENÁRIO 4 

Ano Produção no Pico (bbl) Ano do Pico 

1954,00 919600 2021,54 

1955,00 919600 2021,54 

1956,00 919600 2021,54 

1957,00 919600 2021,54 

1958,00 919600 2021,54 

1959,00 919600 2021,54 

1960,00 919600 2021,54 

1961,00 919600 2021,54 

1962,00 919600 2021,54 

1963,00 919600 2021,54 

1964,00 919600 2021,54 

1965,00 919600 2021,54 

1966,00 919600 2021,54 

1967,00 919600 2021,54 

1968,00 919600 2021,54 

1969,00 919600 2021,54 

1970,00 919600 2021,54 

1971,00 919600 2021,54 

1972,00 919600 2021,54 

1973,00 919600 2021,54 

1974,00 919600 2021,54 

1975,00 919600 2021,54 

1976,00 919600 2021,54 

1977,00 919600 2021,54 

1978,00 919600 2021,54 

1979,00 919600 2021,54 

1980,00 919600 2021,54 

1981,00 919600 2021,54 



104 
 

1982,00 919600 2021,54 

1983,00 919600 2021,54 

1984,00 919600 2021,54 

1985,00 919600 2021,54 

1986,00 919600 2021,54 

1987,00 919600 2021,54 

1988,00 919600 2021,54 

1989,00 919600 2021,54 

1990,00 919600 2021,54 

1991,00 919600 2021,54 

1992,00 919600 2021,54 

1993,00 919600 2021,54 

1994,00 919600 2021,54 

1995,00 919600 2021,54 

1996,00 919600 2021,54 

1997,00 919600 2021,54 

1998,00 919600 2021,54 

1999,00 919600 2021,54 

2000,00 919600 2021,54 

2001,00 919600 2021,54 

2002,00 919600 2021,54 

2003,00 919600 2021,54 

2004,00 919600 2021,54 

2005,00 919600 2021,54 

2006,00 919600 2021,54 

2007,00 919600 2021,54 

2008,00 919600 2021,54 

2009,00 919600 2021,54 

2010,00 919600 2021,54 

2011,00 919600 2021,54 
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2012,00 919600 2021,54 

2013,00 919600 2021,54 

2014,00 919600 2021,54 

2015,00 919600 2021,54 

2016,00 919600 2021,54 

2017,00 919600 2021,54 

2018,00 919600 2021,54 

2019,00 919600 2021,54 

2020,00 919600 2021,54 

2021,00 919600 2021,54 

2022,00 919600 2021,54 

2023,00 919600 2021,54 

2024,00 919600 2021,54 

2025,00 919600 2021,54 

2026,00 919600 2021,54 

2027,00 919600 2021,54 

2028,00 919600 2021,54 

2029,00 919600 2021,54 

2030,00 919600 2021,54 

2031,00 919600 2021,54 

2032,00 919600 2021,54 

2033,00 919600 2021,54 

2034,00 919600 2021,54 

2035,00 919600 2021,54 

2036,00 919600 2021,54 

2037,00 919600 2021,54 

2038,00 919600 2021,54 

2039,00 919600 2021,54 

2040,00 919600 2021,54 

2041,00 919600 2021,54 
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2042,00 919600 2021,54 

2043,00 919600 2021,54 

2044,00 919600 2021,54 

2045,00 919600 2021,54 

2046,00 919600 2021,54 

2047,00 919600 2021,54 

2048,00 919600 2021,54 

2049,00 919600 2021,54 

2050,00 919600 2021,54 

2051,00 919600 2021,54 

2052,00 919600 2021,54 

2053,00 919600 2021,54 

2054,00 919600 2021,54 

2055,00 919600 2021,54 

2056,00 919600 2021,54 

2057,00 919600 2021,54 

2058,00 919600 2021,54 

2059,00 919600 2021,54 

2060,00 919600 2021,54 

2061,00 919600 2021,54 

2062,00 919600 2021,54 

 

 

 

 

 


