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Resumo 

 O fato de os hidrocarbonetos serem capazes de gerar energia e riqueza, 
trazem ao cenário internacional uma série de disputas comerciais, financeiras e 
diplomáticas, que, muitas vezes, se transformam em guerras e conflitos de 
extrema violência entre os Estados. Dentro desse contexto o presente artigo tem 
como objetivo analisar a influência de carvão, gás e petróleo nos conflitos globais 
por meio de uma análise histórica. A revisão bibliográfica é a metodologia 
utilizada, tendo como como fontes principais os autores Michael Klare, Eric 
Hobsbawm e Daniel Yergin. Conclui-se, por fim, que os hidrocarbonetos, centrais 
na matriz energética mundial, moldam os arranjos de poder e a organização da 
sociedade contemporânea. 
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Introdução 

 Os hidrocarbonetos são fonte constante de riqueza, tendo sua indústria 

se tornado, em essência, monopolista. Dessa maneira, a história da exploração dos 

hidrocarbonetos acompanha a história do imperialismo e do capitalismo, em 

diferentes níveis, nos Estados. A divisão dos mercados e dos campos de exploração, 

a concorrência, a sobreposição de interesses dos monopólios e dos Estados, guerra, 

desaparecimento, reestruturação e reconquista da soberania nacional também 

fazem parte dessa dinâmica.  

 Estudar a relevância dos hidrocarbonetos nos conflitos internacionais é 

importante para compreender a estrutura do equilíbrio do sistema internacional, 

considerando os impactos globais que tais eventos podem ocasionar. Dessa 

maneira, esse artigo fará uma retomada histórica de tais confrontações, trazendo, 
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ao final, uma análise do que está em jogo hoje e uma previsão da dinâmica dos 

conflitos futuros envolvendo hidrocarbonetos. 

 

A disputa pelos hidrocarbonetos e a segurança energética em jogo 

 No século XIX o mundo assiste pela primeira vez a uma disputa pelo 

controle de reservas de hidrocarbonetos, o “Great Game”, que opunha Inglaterra e 

Rússia, em função do controle da Ásia Central (MARQUES, SALVADOR, 2005). O 

Império Russo se guiava por sua marcha de conquista na Ásia Central, buscando 

atingir o Oceano Índico. A Grã-Bretanha visava consolidar de vez sua missão 

imperial no Indostão, com vistas ao acesso à rota interior que levava à Pérsia e à 

China (MAGNOLI, 2004). O conflito em questão deu origem às fronteiras do 

Afeganistão em 1893, assim como concedeu a esse novo país a função de “Estado-

Tampão”, separando a Rússia dos territórios ingleses (Índia e Pérsia). Tudo isso 

porque, depois do Oriente Médio, a Ásia é a segunda maior região em reservas de 

petróleo (MARQUES, SALVADOR, 2005).  

 Na região do Mar Cáspio existem vastas reservas pouco exploradas de gás 

natural e petróleo (MAGNOLI, 2004). Acredita-se que a bacia do Cáspio abrigue 

cerca de 28 bilhões de barris de petróleo e 70 bilhões de gás natural, podendo ser 

essas ainda maiores, visto que as prospecções ainda estão em fase inicial. 

Atualmente, como será visto posteriormente, se desenvolve um novo “Grande 

Jogo” na Ásia Central, tendo esse como foco as rotas de dutos futuros, por onde 

serão exportados petróleo e gás. 

 Após o “Grande Jogo” os conflitos envolvendo hidrocarbonetos voltariam 

a ter relevância no cenário internacional apenas no início do século XX. A Guerra 

Russo-Japonesa, que ocorreu entre 1904 e 1905, tinha como objetivo a divisão da 

Manchúria (TANNER, 2013), visando os recursos naturais recém descobertos nessa 

região, principalmente o carvão. O Japão venceu não somente no mar, mas nas 

batalhas travadas no território da Manchúria, marcando o início da ocupação 

japonesa, facilitada pelo fim da dinastia Qing (1644-1912), que trouxe décadas de 

desordem à China (DRESNER, 2004). 

 Na análise dos conflitos internacionais que ocorreram a partir do século 

XX, um novo conceito é introduzido, o da segurança energética, que está ligado à 

disponibilidade de recursos suficientes a preços acessíveis (YERGIN, 2011). 
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Transcendendo fronteiras e considerando as relações entre diferentes Estados, suas 

interações e como a energia impacta a segurança nacional, a segurança energética 

engloba diferentes dimensões (YERGIN, 2011). Primeiramente há a segurança 

física, ligada à infraestrutura das redes de fornecimento. Em segundo lugar vem o 

acesso à energia, ou seja, a possibilidade de adquirir recursos. Há também a 

dimensão da segurança energética enquanto sistema, composto de políticas 

nacionais e instituições internacionais designadas a coordenar o fluxo de recursos. 

Finalmente, a quarta e a última dimensão é a do investimento, responsável por 

garantir que os recursos e a infraestrutura necessários estejam disponíveis no longo 

prazo.  

 Historicamente, a questão da segurança energética ganhou relevância 

antes da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, Winston Churchill já defendia que 

os navios de guerra da marinha britânica, movidos a carvão, tinham que ser 

substituídos por navios movidos a óleo (OLIVEIRA, 2007). Essa decisão garantiria 

economia de trabalhadores e espaço dentro dos navios, mais velocidade, 

eficiência, autonomia e menos barulho. Como forma de garantir o fornecimento do 

óleo utilizado nos navios, Churchill convenceu o Parlamento Britânico da 

necessidade de controle acionário da Anglo-Persian Oil Co, atualmente a British 

Petroleum (MARINHO, 1989). Menos de duas semanas depois, o arquiduque da 

Áustria era assassinado e a Primeira Guerra Mundial era iniciada. A Inglaterra 

contava com grande vantagem: a exclusividade do controle da exploração de 

petróleo na Pérsia, assegurando, dessa maneira, o abastecimento de sua marinha 

durante e após a guerra. 

 A associação entre poder econômico e político-militar envolvia as 

rivalidades nacionais pelos mercados mundiais e recursos materiais, além do 

controle de regiões, como o Oriente Médio e o Próximo, onde havia sobreposição 

de interesses econômicos e estratégicos (HOBSBAWM, 1998). Ainda, a petro-

diplomacia já era um fator relevante no Oriente Médio, sendo que a Grã-Bretanha 

e a França eram consideradas vitoriosas nesse quesito, assim como empresas de 

petróleo ocidentais. Por outro lado, a inserção econômica e estratégica da 

Alemanha no Império Otomano preocupava os ingleses, situando a Turquia como 

aliada alemã ao longo da guerra. Percebiam-se os interesses britânicos e franceses 

em afastar o Império Otomano das reservas de petróleo do Oriente Médio 
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(MARQUES, SALVADOR, 2005). Em razão disso, já no pós-guerra, foram criados 

protetorados franceses – Síria e Líbano – e ingleses – Palestina, Transjordânia, 

Iraque, etc. – naquela região, não permitindo sua completa independência. 

 A Primeira Guerra foi fundamental para inclusão da temática energética 

nas discussões da agenda de segurança nacional de diversos Estados (OLIVEIRA, 

2007). A relação entre petróleo e poder militar se tornou ainda mais substancial 

nesse período, quando os veículos de combate, de reconhecimento e de logística, 

eram movidos a óleo e se mostraram decisivos em muitas batalhas (KLARE, 2001). 

Acreditando que o próximo grande conflito utilizaria ainda mais armas movidas a 

petróleo, muitos governos seguiram o exemplo britânico, criando empresas estatais 

e procurando obter controle sobre reservas estrangeiras, o que poderia ser decisivo 

na próxima guerra. 

 Durantes os anos 20, o petróleo foi objeto central na criação das novas 

fronteiras do Oriente Médio, definidas pelas potências vencedoras da Primeira 

Guerra (OLIVEIRA, 2007). A Inglaterra aumentou sua presença no Golfo Pérsico e 

fortaleceu sua posição dominante no Irã, buscando expandir, ainda, seu domínio 

para Iraque e Kuwait. A França estabeleceu uma empresa estatal, a Companhia 

Francesa de Petróleo, obtendo concessões na área Mosul, no noroeste do Iraque. A 

Alemanha e o Japão – que tinham carência de fontes domésticas de petróleo – 

desenvolveram planos para adquirir esse da Romênia e das Índias Orientais 

Holandesas (atualmente Indonésia), respectivamente. Os EUA começaram a 

procurar petróleo na borda sul do Golfo Pérsico. Posteriormente, o petróleo foi 

central em conflitos na América (OLIVEIRA, 2007), como a Guerra do Chaco (1932) 

entre Paraguai e Bolívia e a guerra entre Peru e Equador (1941). 

 Nesse período o Japão Imperial retoma o expansionismo na Ásia a fim de 

controlar o carvão da Manchúria e o petróleo do nordeste da China, essenciais para 

movimentar suas forças de guerra (GARRINSON, 2009). O assassinato do chefe 

militar chinês, Zhang Zuolin, que comandava a Manchúria, em 1928, pelos 

japoneses marcou a tentativa japonesa de controle da região (DRESLER, 2004). 

Zhang Xueliang, filho e sucessor de Zuolin, mantinha contato com os japoneses, 

apesar de o Japão não aprovar o apoio de Xueliang ao movimento nacionalista.  

 Em 1931, um grupo de oficiais japoneses de nível médio, com relativo 

apoio e consentimento de seus superiores, encenou um ataque às ferrovias em 
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Mukden (DRESLER, 2004). O incidente foi utilizado como desculpa para “suprimir 

bandidos”, iniciando, a ocupação em grande escala da Manchúria. A justificativa 

oficial: proteger os recursos naturais, que incluíam o carvão, o ferro e minerais – 

fundamentais a saúde econômica e segurança estratégica do Japão. A invasão 

japonesa da Manchúria foi solidificada com a criação do Estado fantoche de 

Manchukuo. A Liga das Nações enviou uma comissão de observadores, que 

condenou a invasão e a declarou de caráter imperialista – embora não impusesse ao 

país qualquer sanção – causando a retirada do Japão da organização e o 

aprofundamento de suas relações com outros Estados considerados párias na época, 

como Alemanha e Itália. 

 Quando do início da Segunda Guerra, já estava claro o valor estratégico 

do petróleo, assim como de outros recursos energéticos, sendo esse motivo de 

algumas grandes batalhas (KLARE, 2001). Humilhados no Tratado de Versalhes, os 

alemães perderam o território de Sarre – cedido à França por quinze anos – rico em 

carvão, matéria-prima da indústria alemã. Nascia o nazismo e uma política ligada 

aos desejos de Hitler: o carvão e o ferro da Sibéria, o petróleo da Romênia e do 

Cáucaso, o trigo da Ucrânia, assim como uma nova divisão do mundo colonial que 

incluísse a Alemanha. 

 No pacífico, os esforços japoneses para obter controle sobre o petróleo 

das Índias Orientais Holandesas alarmou Washington e levou, em 1941, a um 

embargo estadunidense ao fornecimento de petróleo ao Japão. Essa medida 

convenceu os oficiais japoneses da inevitabilidade de uma guerra com os EUA, 

levando-os a buscar vantagem por meio de um ataque surpresa à base naval 

americana de Pearl Harbor (KLARE, 2001).  

 No mesmo ano, os alemães avançaram para o norte do continente 

Africano e invadiram a União Soviética, buscando atingir as reservas de petróleo do 

Oriente Médio, Cáucaso e Mar Cáspio (KLARE, 2001). Além de Moscou e Leningrado, 

um dos alvos da invasão alemã era o centro petrolífero de Baku. Ambos os ataques 

falharam: o plano japonês de importar petróleo da Indonésia foi frustrado pelos 

ataques aéreos e subaquáticos dos EUA, enquanto que os alemães foram parados 

pela obstinada resistência soviética.  

 Os combustíveis derivados do petróleo se mostravam cada vez mais 

importantes na logística da guerra, o que os tornou essenciais no planejamento das 
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operações. O petróleo foi determinante na derrota alemã em Stalingrado, por 

exemplo. À medida que os alemães tentavam chegar até Baku, se viram privados 

de combustível, o que fez com que tentassem produzir óleo por meio da liquefação 

de carvão. Essa tentativa, contudo, foi frustrada por bombardeios dos aliados 

(1944-45), paralisando de vez a máquina de guerra alemã. A falta de combustível 

também atingiu os navios japoneses, sendo responsável por algumas derrotas 

japonesas no final da guerra. Com suas reservas de petróleo cada vez mais 

escassas, o Japão e a Alemanha não podiam mais resistir aos ataques dos Aliados 

tendo, dessa forma, que se render (KLARE, 2001). O ponto de virada da Guerra 

aconteceu em 1943 quando a Alemanha foi derrotada em duas batalhas por 

controle da região petrolífera, no norte da África, em El Alamein, e na Ásia 

Central, no Oriente Médio e Estalingrado (MARQUES, SALVADOR, 2005). 

 A bomba atômica de Hiroshima, em 1945, pôs fim à participação 

japonesa na guerra, facilitando a invasão da Manchúria pelos russos. Logo em 

seguida, os comunistas e nacionalistas chineses iniciaram a disputa da região, o que 

resultou na vitória dos comunistas, que assumiram o controle total da Manchúria. 

Com o incentivo dos russos, essa área foi utilizada como plataforma do Partido 

Comunista Chinês durante a Guerra Civil da China, resultando, novamente, na 

vitória dos comunistas, em 1949. 

 

A ascensão dos Estados Unidos e a consolidação da geopolítica do petróleo 

 Na Segunda Guerra, a disponibilidade de recursos energéticos foi um dos 

determinantes do sucesso de Estados Unidos e União Soviética. No caso dos EUA, o 

país foi capaz de extrair petróleo suficiente de suas reservas domésticas para 

abastecer suas próprias forças e de seus principais aliados (KLARE, 2004). O país foi 

responsável por fornecer seis de cada sete barris de petróleo consumidos pelos 

Aliados. Com o fim da Guerra, os rendimentos do petróleo americano ajudaram a 

trazer ao país grande prosperidade e rápida recuperação econômica à Europa e ao 

Japão. Emergia, dessa forma a grande potência do pós-guerra: Os Estados Unidos 

da América (KLARE, 2001).  

 Pela primeira vez, o país passava a adquirir grandes quantidades de 

petróleo do exterior para complementar as declinantes reservas domésticas 

(KLARE, 2004). Nesse ponto, o petróleo se tornou um assunto de política externa e 
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o Estado passou a assumir um papel mais direto em sua busca exterior, se 

responsabilizando pela garantia e a segurança dos investimentos americanos em 

energia. Com receio de que a União Soviética tentasse se apoderar do Golfo Pérsico 

– um dos maiores fornecedores de petróleo para o ocidente – Washington se fez 

militarmente presente na região, buscando integrar Irã, Iraque, Arábia Saudita e 

outros Estados produtores de petróleo à aliança ocidental (KLARE, 2001). Isso fica 

aparente em promessas de ajuda militar a qualquer Estado na região que fosse 

atacado pelos soviéticos ou forças aliadas, principalmente durante as doutrinas 

Truman (1947) e Eisenhower (1957). Isso se manteve também no mandato de 

Kennedy, quando os EUA enviaram aviões para a região, em 1963, em função de um 

ataque das forças de Yemeni – ligadas ao presidente Nasser do Egito – à Arábia 

Saudita. 

 Nesse período destaca-se também a atuação conjunta dos EUA (por meio 

da CIA) e da Inglaterra para a promoção de um golpe de Estado no Irã, em 1953 

(ICS, 2013), visando derrubar o primeiro ministro Mohammad Mossadegh, que 

privatizara as empresas petrolíferas estrangeiras. Essa ação conjunta mostrou-se 

desastrosa, visto que o nacionalismo iraniano, que sofreu perseguição do novo 

regime pró-ocidente, encontrou refúgio nas mesquitas, culminando na Revolução 

Xiita de 1979. Essa provou ser uma ameaça muito maior que Mossadegh à 

exploração de petróleo na região. 

 Ainda no período pós-guerra, os países produtores do Oriente Médio 

começaram a buscar certa autonomia no que diz respeito ao controle de seus 

recursos naturais (MARINHO, 1989). Esses países, até então privados de técnica, 

capitais, e independência política real, encontraram certo grau de 

autodeterminação política e econômica na década de 50. Integrando organismos 

internacionais como a ONU, encontraram nessa participação amadurecimento. 

Ilmar Penna Marinho Jr. destaca que, 

 

Tal presença certamente lhes amadureceu um sentimento de 
nacionalidade e de igualdade no concerto das nações, sob o primado da 
Resolução 1083 (XVII) da ONU, de 14 de dezembro de 1962, que 
reconheceu o “direito inalienável que o Estado soberano tem de dispor 
livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, de acordo com os 
seus interesses nacionais de desenvolvimento”. Uma alforria de amplitude 
internacional (MARINHO, 1989, p. 80). 
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 Por meio da participação tomaram consciência do grau de dependência 

dos países consumidores para com o seu petróleo, desejando maior independência 

com relação ao ocidente e questionando a presença de grandes potências na 

região. Justificados pela premissa de impedir uma força militar hostil de se 

apoderar de um recurso vital, os movimentos americanos no Oriente Médio foram 

questionados pela primeira vez com a eclosão do conflito Árabe-Israelense (KLARE, 

2001). Durante a Guerra de Yom Kippur, em 1973, os EUA ajudaram militarmente 

Israel (MARQUES, SALVADOR, 2005), provocando uma resposta da Arábia Saudita, 

que decretou embargo aos embarques de petróleo para os EUA, Países Baixos – 

importante redistribuidor de petróleo para a Europa – e Portugal – onde ficava a 

base de Lajes, local estratégico no abastecimento bélico dos EUA. 

 O consumo energético mundial triplicou entre 1949 e 1972, 

acompanhado de um aumento de cinco vezes na produção do petróleo. Nessa 

época os conflitos se tornaram localizados, ligados a disputas fronteiriças 

envolvendo países produtores e centro de disputa em guerras civis (YERGIN, 1993). 

No mesmo período, a OPEP anunciou um aumento de quatro vezes no preço do 

petróleo (KLARE, 2001). Em um momento em que as reservas de petróleo já 

estavam sob pressão do rápido crescimento da demanda, o embargo e o aumento 

dos preços representaram um choque profundo para a economia global. A produção 

industrial entrou em declínio e o mundo mergulhou numa prolongada recessão 

econômica. A partir desse ponto o petróleo não era mais considerado somente um 

elemento de guerra essencial, mas também algo fundamental à estabilidade 

econômica. 

 Os países importadores procuraram desenvolver alternativas ao controle 

sobre recursos estabelecidos por essa organização. Em contraponto a OPEP, 

durante a Conferência de Energia de Washington (1974), surgiu a Agência 

Internacional de Energia (IEA). Essa agência tinha como objetivo a construção de 

um novo sistema de segurança energética, preparado para enfrentar futuras crises 

e competições na aliança entre os países ocidentais (YERGIN, 2011). Buscando 

manter o fornecimento de energia para seus membros e o funcionamento da 

economia global, impedindo recessões, a IEA se tornou o principal mecanismo de 

balanceamento das relações energéticas frente a OPEP - organização que foi 
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fundada em 1960 para combater o monopólio das empresas exploradoras ocidentais 

(YERGIN, 2011). 

 Além de criarem a IEA, os países importadores também procuraram 

novos depósitos de petróleo em locais mais seguros e estocaram petróleo em 

reservatórios especiais (KLARE, 2001). Contudo, a resposta americana ao choque do 

petróleo não se limitou a isso. Nessa época começou-se a considerar uma 

intervenção armada americana no Oriente Médio, de forma a impedir qualquer 

interrupção no fluxo de petróleo do Golfo Pérsico.  

 A presença de grandes reservas de petróleo no Golfo aumentou a 

probabilidade de conflitos interestatais, ao fornecer às nações dessa região meios 

de obter grandes quantidades de armas modernas (KLARE, 2001). A importância 

dessa região se deve ao fato de que grandes reservas de gás natural e 

aproximadamente 65% do petróleo ainda inexplorado do mundo, de fácil extração, 

se encontram lá. Dessa forma, segundo Klare (2004), a região está destinada a ser o 

grande tabuleiro de xadrez de Brzezinski, onde Washington, Beijing e Moscou vão 

disputar a primazia. 

 O aumento de preços do petróleo, em 1973, trouxe maiores rendimentos 

aos países da OPEP, que gastaram centenas de bilhões de dólares em armas 

importadas. O acesso a essas armas impulsionou desejos expansionistas de muitos 

líderes, como o Xá do Irã e Saddam Hussein. A crença de que suas forças estavam 

tão bem armadas e que, então, ninguém contestaria a anexação iraquiana do 

Kuwait levou Hussein a invadir esse país nos anos 1990 (KLARE, 2001). Os EUA 

intervieram, considerando a ameaça que o Iraque representava a países com 

grandes reservas de petróleo, como a Arábia Saudita (MARQUES, SALVADOR, 2005). 

A posição adotada nesse momento foi inversa àquela da guerra Irã-Iraque (1980-

1988), que também marcou esse período, no qual os EUA apoiaram o Iraque. 

 Os rendimentos crescentes do petróleo também levaram ao risco cada 

vez mais de conflitos internos no Golfo, em particular nos países onde as reservas 

são exploradas por uma pequena elite ou família real (KLARE, 2001). O acúmulo de 

tanta riqueza nas mãos de uma pequena elite trouxe ressentimento aos 

desprivilegiados, que quando somado a outras fontes de descontentamento – seja 

de natureza religiosa, política ou ideológica – teve resultados dramáticos até 

então. 
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 As confrontações por hidrocarbonetos não se limitam ao Golfo Pérsico, 

sendo a África um continente importante nesse contexto. Cabe destacar as guerras 

civis da Nigéria, Angola, Argélia e Sudão (OLIVEIRA, 2007), que estiveram 

relacionadas ao petróleo, sustento do esforço de guerra dos governos desses países 

na luta contra grupos insurgentes, separatistas ou revolucionários. Esses grupos, na 

maioria das vezes, atacavam a infraestrutura do petróleo, considerando-se o 

caráter estratégico desse para esses governos. O mesmo ocorre na América Latina, 

na Colômbia, onde grupos guerrilheiros atacam ocasionalmente as estruturas 

ligadas à distribuição do petróleo. 

 A trágica guerra civil de Biafra (1967), região nigeriana povoada pela 

elite comerciante cristã dos Ibos, onde foram encontradas relevantes jazidas de 

petróleo, destaca-se nesse contexto (VISENTINI, 2011). Tendo declarado 

independência, essa região recebeu o apoio da França, Bélgica e empresas 

transnacionais de petróleo. O governo da Nigéria bloqueou a área, causando fome 

generalizada e milhões de mortes de biafrenses. 

 Ainda, a África sofreu e sofre influência de diversos Estados fora do 

continente africano.  Buscando contornar o isolamento que sofreu por parte dos 

Estados árabes, Israel estabeleceu vínculos diplomáticos, por meio da cooperação 

técnica, econômica e militar, com Estados conservadores africanos (VISENTINI, 

2011). Todavia, passada a Guerra dos Seis Dias (1967), sua presença na região foi 

prejudicada, e os países africanos passaram a ser apoiados economicamente pelos 

países da OPEP. Dessa forma, Israel direcionou seus esforços para Estados 

direitistas como Marrocos, e racistas, como a África do Sul.  

 Entretanto, o Estado com um dos maiores graus de influência na África 

atualmente é a China (VISENTINI, 2012). Historicamente a presença da China na 

África sofreu oscilações em função tanto do domínio europeu nessa região, quanto 

do contexto interno chinês, que muitas vezes causou um refluxo em seu safári 

africano. Recentemente, o acelerado desenvolvimento desse país aumentou 

consideravelmente sua demanda por recursos naturais, fontes de energia e 

alimentos. A isso se soma a questão de que os mercados desenvolvidos já não são 

capazes de absorver as exportações chinesas. Nesse contexto a África se enquadra 

como um fornecedor desses recursos e um importante mercado em expansão. O 

que acelerou esse processo de aproximação foi o fato de que as potências 
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ocidentais tentaram constantemente privar a China do acesso aos recursos que essa 

necessitava, intervindo na Ásia Central sob a bandeira da Guerra ao Terrorismo, 

perturbando como podiam a segurança energética chinesa. 

 O fim da Guerra Fria foi fundamental para a inserção chinesa no 

continente, levando em conta que a presença da China nessa região se baseava 

anteriormente na disputa ideológica tanto com os EUA quanto com as potências 

coloniais europeias, e mais tarde com a URSS (VISENTINI, 2012). Contudo, ao final 

da Guerra Fria, prevaleceu o passado comum de exploração europeia, que 

contribuiu para unir a China ao continente africano.  

 Atualmente a China concede ajuda sem questionamentos e com quase 

nenhuma exigência à África, buscando construir parcerias de maneira a evitar 

confrontos futuros. A inserção chinesa no continente africano proporcionou uma 

maior autonomia energética com relação ao instável Oriente Médio, tendo a Angola 

se tornado o maior fornecedor de petróleo para a China. Vale destacar também a 

parceria chinesa com o Estado do Sudão, estrategicamente localizado próximo ao 

chifre africano. O país se tornou outro alvo importante dos planos energéticos 

chineses (KLARE, 2004), uma vez rejeitado pelas potências do Ocidente – devido à 

sua ligação com movimentos islâmicos radicais, desrespeito aos direitos humanos e 

guerra brutal contra as forças separatistas no sul – teve dificuldade em conquistar 

parcerias estrangeiras para desenvolver suas reservas de petróleo. Isso 

proporcionou uma abertura às empresas chinesas e depois que a Chevron se retirou 

da região de Bentiu, a China ajudou a estabilizar a região, possibilitando o 

desenvolvimento de campos promissores. 

 Com relação à Ásia, o mar sul chinês é a região com maior propensão 

para o surgimento de conflitos de larga escala (KLARE, 2001), em função das 

evidências de reservas inexploradas de petróleo e gás natural. Envolvidos em uma 

variedade de disputas territoriais sobrepostas, os Estados buscam maximizar a 

exploração de recursos nas áreas marítimas, demonstrando inclinação a utilização 

da força quando da proteção de seus interesses. Japão, EUA e China possuem 

interesses vitais nessa área e estão preparados para defendê-los militarmente se 

preciso for. 

 Ainda na região asiática, uma disputa antiga entre China e Japão, em 

função da posse das ilhas Diaoyu – Senkaku em japonês – um grupo de ilhas 
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localizadas no mar leste da China, causa tensão atualmente. Conflitos podem 

acontecer também entre Indonésia e seus Estados vizinhos pela posse das Ilhas 

Natuna, localizadas sobre uma vasta reserva de gás natural (KLARE, 2001). 

 No que diz respeito à América, deve-se considerar a disputa entre 

Argentina e Inglaterra pelas Ilhas Malvinas, que dura até hoje, e conheceu seu 

ápice em uma guerra que ocorreu em 1982. Lucas Kerr de Oliveira (2007) considera 

essa disputa uma das mais emblemáticas no que diz respeito às lutas modernas por 

recursos naturais, por se tratar do primeiro contencioso envolvendo um país sul-

americano e uma potência estrangeira. 

 Na história mais recente dos conflitos por posse de hidrocarbonetos 

insere-se o “Novo Grande Jogo” (YERGIN, 2011), que começou ainda no final do 

século XX e, além de Rússia e Inglaterra, participam do jogo os EUA, Turquia, Irã, 

China e as companhias de petróleo e gás que estão dispostas a se manter na região 

da Bacia do Mar Cáspio. Essa disputa ficou conhecida pela “política dos oleodutos” 

que determina que o conflito mais importante não é o armado, mas o das rotas 

pelas quais o petróleo e o gás natural do Mar Cáspio chegam ao mercado mundial. 

Esse jogo complexo envolve interesses empresarias que entram em conflito com 

interesses geopolíticos (MAGNOLI, 2004). A Rússia pressiona a favor da construção 

de um novo duto, que ligaria o Cazaquistão ao Mar Negro, atravessando seu 

território e reforçando o poder de Moscou sobre a antiga Ásia Central soviética. A 

China tem mostrado participação ativa nessa diplomacia, por meio de um projeto 

de uma rota oriental que faria a conexão das reservas do Cazaquistão ao território 

chinês, levando em conta interesses mais geopolíticos do que econômicos. 

 Nesse sentido percebe-se um novo confronto entre as potências que 

possuem maior influência nessa região, Estados Unidos e Rússia (MARQUES, 

SALVADOR, 2005). Se por um lado Washington busca maior autonomia em relação 

aos recursos energéticos do Oriente Médio, diversificando seus fornecedores, a 

Rússia busca reforçar sua posição a partir do “jogo duplo”, isso é, coopera tanto 

com os EUA – maior consumidor mundial de petróleo – quanto com a Arábia Saudita 

– maior produtor.  

 Destaca-se, por fim, a recente invasão do Afeganistão pelos EUA 

(MARQUES, SALVADOR, 2005). Apesar de ter sido motivada pela caça à Bin Laden, 

rosto dos ataques de 11 de setembro, ficou evidente que existiam interesses 
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geopolíticos e geoestratégicos. Apesar de não possuir relevantes recursos 

energéticos, esse Estado encontra-se em meio a outros países que os possuem, 

sendo rota de oleodutos e gasodutos. Dentro desse contexto insere-se a última 

Guerra do Iraque, que englobou motivos político, econômicos e estratégicos, como 

o controle do petróleo da Arábia Saudita pelos EUA. 

 

O Oriente Médio em foco 

 Se algo se mostrou evidente ao longo da história é que o Oriente Médio é 

central aos conflitos por recursos naturais. A grande questão, contudo, está ligada 

a atuação de Estados Unidos, China e Rússia na região. O pesadelo, para analistas 

conservadores de Washington, seria uma aliança Sino-Russa destinada a minar os 

interesses americanos na região. Qualquer que seja a configuração desses 

relacionamentos, a possibilidade de uma das grandes potências ficar de fora talvez 

seja suficiente para que essa tome medidas duras e perigosas (KLARE, 2004). 

 A Rússia tem as características de uma potência: 141,9 milhões de 

habitantes e território que abrange onze fusos horários. Continua sendo um ator 

geopolítico fundamental no coração da Eurásia e possui um vasto e potente arsenal 

nuclear e centenas de mísseis de alcance intercontinental. É, o principal 

fornecedor de armas convencionais e tecnologia nuclear para outras nações, 

incluindo China, Irã e Índia. Comanda vastas reservas de óleo e gás natural, em 

conjunto com uma rede substancial de oleodutos, conectando a bacia do Cáspio e a 

Ásia Central à Europa Ocidental. 

 Já a China, que exercia um papel limitado na área até então, ligado ao 

fornecimento de armamentos e ao pequeno comércio, está em ascensão, e sua 

economia exige cada vez mais energia importada (KLARE, 2004). Não é surpresa, 

dessa forma, que Beijing tenha começado à competir com Washington e Moscou 

pelo mesmo tipo de vantagem estratégica no Golfo. Durante a maior parte da 

Guerra Fria, a China foi capaz de produzir petróleo, gás natural e carvão 

suficientes para satisfazer suas necessidades domésticas, contudo, a 

autossuficiência energética chinesa acabou em 1993. Desde então a China está 

cada vez mais dependente de petróleo importado, muito embora essa dependência 

ainda não tenha a mesma proporção que a dos EUA. 
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 Nesse contexto, a China parece ter aprendido com a Rússia e os EUA o 

valor de usar a transferência de armamento para o estabelecimento de laços e 

ganhos estratégicos nas áreas ricas em petróleo. Suas exportações líquidas de 

armamento para o Oriente Médio – US$ 1,6 bilhões entre 1995 e 2002 – não chegam 

nem perto dos US$ 46,7 bilhões dos EUA, muito embora analistas de Washington já 

se mostrem alarmados com esse fato. A preocupação estadunidense está ligada às 

exportações de armamento para países inimigos dos EUA, tais como Irã, Líbia e 

Sudão. 

 Ainda, no que diz respeito ao tabuleiro do Oriente Médio, a relação Sino-

Russa tem se mostrado imprevisível. China e Rússia cooperaram no 

desenvolvimento da Organização para Cooperação de Xangai e se juntaram para 

enfrentar os extremistas muçulmanos na Ásia Central. Além disso, a Rússia é o 

maior fornecedor de armas e tecnologia militar da China, tendo estabelecido uma 

parceria estratégica em 2000. Ao mesmo tempo, há pontos de desacordo nas 

relações Sino-Russas, como a recusa de Moscou em permitir a construção do 

oleoduto de Angarsk, na Sibéria, até Daqing, no norte da China, impedindo esse 

país de obter mais energia da Rússia (KLARE, 2004). Outro ponto fraco do 

relacionamento Sino-Russo é o fato de haver pouco a ser oferecido pelos países 

fora da área de segurança, favorecendo trocas comerciais desses países com o 

Ocidente, ao invés de entre eles. 

 Nesse cenário, os Estados Unidos – assim como Rússia e China – 

perseguem qualquer vantagem estratégica que podem. Isso envolve aplicar pressão 

política e econômica, mas também alianças militares e o uso ocasional da força 

(KLARE, 2004). Estando incapazes de competir igualmente com Washington na área 

militar, Moscou e Beijing devem evitar confrontações diretas com os Estados 

Unidos, formando alianças locais e utilizando o que puderem para sustentar suas 

posições estratégicas. Nesse contexto, nenhuma aliança que se forme entre esses 

países deve ser contínua. 

 Tudo isso influenciará na paz e estabilidade internacional, já que 

existem interesses de várias potências envolvidos, representando fontes potenciais 

de crise e conflito. O Oriente Médio é um barril de pólvora prestes a explodir, onde 

confrontos religiosos e étnicos, e disputas territoriais parecem não ter fim (KLARE, 

2004). Embora pareça provável que EUA, China e Rússia se unirão para promover a 
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estabilidade na região, a tentação de explorar essas divisões do Médio Oriente, de 

forma a ganhar vantagem estratégica, pode se mostrar irresistível. 

 

Considerações Finais 

 Considerando os fatos históricos analisados é possível afirmar que os 

hidrocarbonetos são centrais aos conflitos globais uma vez que são escassos, 

essenciais na logística da guerra e representam a recurso energético mais utilizado 

no mundo há centenas de anos. Enquanto fonte de energia, moldam a natureza da 

civilização humana, como essa se organiza, como funciona o comércio, como os 

poderes político e econômico são exercidos e como as relações internacionais são 

conduzidas. Talvez um conflito de maiores proporções não aconteça num futuro 

próximo. Contudo, confrontações menores são inevitáveis, e quando se considera 

que Estados Unidos, Rússia e China estão cada vez mais provendo armas às forças 

locais, os grandes conflitos não parecem mais tão distantes. 
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