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A península árabe alimentou a economia mundial com petróleo durante cinco décadas. Quanto 
tempo mais pode continuar a fazê-lo é algo que depende de projetos como o que está sendo 
desenvolvido aqui, nas areias do deserto na fronteira entre Arábia Saudita e Kuait. 
 
A Arábia Saudita se tornou a maior produtora de petróleo do mundo ao explorar suas enormes 
reservas de óleo leve e de alta qualidade fáceis de perfurar. Mas o aumento da demanda e o 
fato de que os campos de "petróleo fácil" ao redor do mundo começam a secar fazem com que 
os sauditas se voltem a uma fonte bem mais difícil: os bilhões de barris de petróleo pesado 
presos sob o deserto. 
 
O petróleo pesado é mais difícil de extrair do que o leve e custa mais para ser refinado. Mesmo 
assim, a Arábia Saudita e o Kuait embarcaram num ambicioso experimento para extraí-lo do 
campo de Wafra, localizado numa área pouco habitada do deserto compartilhada pelos dois 
países. 
 
Que os sauditas estejam mesmo considerando um projeto desses mostra como está ficando 
difícil e caro saciar a sede mundial de petróleo. Também sugere que mesmo os sauditas 
podem não ser capazes de aumentar a produção rapidamente no futuro se a demanda 
aumentar inesperadamente. Isso indica que não deve haver um retorno do petróleo barato por 
um bom tempo. 
 
"O petróleo fácil está chegando ao fim", diz Alex Munton, um analista de Oriente Médio na 
consultoria escocesa Wood Mackenzie. Os grandes campos da região do Golfo Pérsico, diz, 
extraíram mais de metade de seu petróleo - ponto em que a produção tradicionalmente 
começa a declinar. 
 
A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos afirmou este mês que o 
consumo mundial de petróleo vai atingir um recorde de 88 milhões de barris por dia este ano. 
A turbulência na Líbia, combinada com o menor crescimento da produção nos países ricos, vai 
manter a oferta apertada, o que eleva os preços, informou a agência americana. Ela projeta 
que a cotação do petróleo fique numa média de US$ 103 por barril este ano, uma alta de 30% 
em relação ao ano passado, e será ainda mais alta no ano que vem. 
 
Ninguém sugere que os países do Golfo estejam ficando sem petróleo. O petróleo pesado, 
embora difícil de extrair, é abundante. Acredita-se que só o Oriente Médio tenha cerca de 78 
bilhões de barris de petróleo pesado que seja recuperável atualmente, mais de três vezes e 
meia as reservas totais dos EUA. 
 
A Pesquisa Geológica dos EUA estima que haja cerca de 3 trilhões de barris de petróleo pesado 
no mundo, o que equivale a cerca de cem anos de consumo mundial aos níveis atuais. O 
problema: apenas uma fração disso - cerca de 400 bilhões de barris - pode ser recuperada 
com o uso da tecnologia existente. Novas técnicas como a que está sendo tentada em Wafra 
podem liberar mais. 
 
Para chegar ao petróleo grosso de Wafra, os trabalhadores estão injetando vapor no solo para 
aquecer o óleo e torná-lo menos viscoso, o que permite que suba à superfície. A técnica é 
complicada, cara e não foi comprovada no tipo de rocha que prende o petróleo de Wafra. 
 
Para sua metade do projeto, os sauditas buscaram a ajuda da petrolífera americana Chevron 
Corp., que tem décadas de experiência na extração de petróleo pesado em campos na 
Califórnia e na Tailândia. É uma rara chance para uma petrolífera de país rico conseguir um 
pedaço das maiores reservas do mundo. 
 
Mas é também uma aposta. O projeto, muito mais complexo do que os que a Chevron 
executou antes, custará bilhões de dólares e levará décadas para ser completado. E será a 



Chevron, não os sauditas, que vai colocar o capital necessário para fazer o projeto funcionar - 
e assumir o risco de que não funcione. 
 
O campo de Wafra fica a 50 quilômetros do Golfo Pérsico, perto de uma rodovia ladeada por 
cabos de energia, oleodutos e a ocasional cáfila de camelos que atravessa o deserto. Por trás 
dos portões policiados do campo, centenas de bombas cinzas balançam lentamente diante de 
uma floresta de torres de perfuração, antenas de rádio e postes de eletricidade. Oleodutos 
serpenteiam pela areia, coletando petróleo de mais de mil poços. Cerca de 45% do petróleo de 
Wafra vai para os EUA. 
 
Esse petróleo é o fácil de extrair. O prêmio maior são os 25 bilhões de barris de óleo pesado 
do campo. 
 
A Chevron está realizando um teste de quatro anos e US$ 340 milhões num pequeno canto de 
Wafra. O petróleo, assim como o melaço, fica mais fino quando é aquecido. Grandes tubos 
prateados carregam vapor a 300°C para o subsolo, inundando a rocha rica em petróleo. Nas 
proximidades, uma rede de bombas extrai o óleo. 
 
Até agora, os resultados foram encorajadores. Em novembro, os poços estavam produzindo 
1.500 barris por dia, sete vezes o que produziam antes de a injeção de vapor começar, em 
2009. 
 
A Arábia Saudita e o Kuait estão bastante atentos aos resultados. Príncipes, emires, ministros 
e embaixadores já visitaram o inusitadamente decorado escritório do projeto, que tem chão de 
mármore. "Todo mundo está observando nosso projeto", diz Ahmed Al-Omer, diretor-geral da 
divisão saudita da Chevron. 
 
O consumo mundial de petróleo, ampliado pela forte demanda da China e da Índia, deu um 
salto de 2,3 milhões de barris por dia no ano passado, um aumento de 2,8%, segundo dados 
do governo americano. Foi o segundo maior aumento em 30 anos. A produção no mundo 
desenvolvido, por sua vez, mal cresce. Isso significa que o mundo está cada vez mais 
dependente da produção dos países da Opep, particularmente da Arábia Saudita, o mais 
importante membro do cartel. 
 
"Todos os países do Oriente Médio terão de começar a lidar com essas reservas" de petróleo 
pesado, diz Andrew Gould, presidente da empresa de serviços petrolíferos Schlumberger Ltd., 
que trabalhou em vários projetos de petróleo pesado na região. "Eles nunca tiveram de pensar 
nisso antes." 
 
Alguns países, como Bahrein, Abu Dhabi e Omã, já estão tentando explorar suas reservas de 
petróleo pesado. Mas o projeto Wafra eclipsa todos os outros na região. Se sauditas e 
kuaitianos decidirem expandir a injeção de vapor para todo o campo, será o dobro do tamanho 
do maior projeto de vapor atualmente em operação no mundo, na Indonésia. Eles teriam de 
perfurar 19.000 poços e contratar cerca de 3.000 trabalhadores. No final, a esperança é de 
recuperarem 6 bilhões de barris. 
 
"É um projeto gigantesco, de muitos bilhões de dólares, que vai tomar mais de 25 a 30 anos 
de investimento e perfuração", diz o vice-presidente do conselho da Chevron, George Kirkland. 
 
A Chevron não revela o custo total previsto do projeto, mas o Kuait havia anteriormente 
estimado que ele sairá por US$ 10 bilhões ao longo de dez anos. 
 
As petrolíferas dos países ricos consideram que esses projetos justificam os riscos porque são 
uma oportunidade de fincar o pé numa região à qual tiveram pouco acesso nas últimas 
décadas. 
 
Nos anos 30, 40 e 50, multinacionais petrolíferas como as antecessoras da Chevron, da Exxon 
Mobil Corp. e da BP PLC, ajudaram a descobrir muitos dos maiores campos de petróleo do 
mundo: o Ghawar na Arábia Saudita, o Burgan no Kuait e o Rumaila no Iraque. 



 
Esses campos eram tão facilmente exploráveis, contudo, que nos anos 70 a maioria dos 
governos da região havia decidido que não precisava mais da ajuda das multinacionais e 
nacionalizado seus campos. As grandes petrolíferas internacionais se viram praticamente 
banidas da região. 
 
Em consequência, viram-se diante de projetos mais difíceis e menos rentáveis: explorar em 
águas profundas ou nas areias betuminosas do Canadá e extrair as últimas gotas de campos 
envelhecidos ao redor do mundo. 
 
Esses projetos deram às empresas a experiência que, esperam elas agora, lhes dará uma 
chance de voltar ao Oriente Médio. 
 
Mas os projetos são demorados e caros, e os governos da região negociam duro, forçando as 
empresas a arcar com os custos do projeto enquanto eles, os governos, ficam com uma 
grande parcela dos lucros caso o projeto funcione. 
 
Muitos especialistas acreditam que as empresas estão entrando nesses projetos pilotos iniciais 
para ter maiores chances em projetos maiores e mais lucrativos no futuro - uma tática que 
usaram antes em lugares como Rússia e Iraque, com resultados nem sempre favoráveis. 
 
Usar vapor para extrair petróleo não é uma ideia nova. A Chevron usa o método em seu 
campo Kern River, na Califórnia, desde os anos 60. A empresa extraiu menos de 10% do 
petróleo do campo usando métodos tradicionais. Usando injeção de vapor, ela está perto de 
extrair até 80% do petróleo. 
 
O projeto Wafra, contudo, é um desafio bem maior do que os projetos de vapor tradicionais. 
Como na maior parte do Oriente Médio, o petróleo de Wafra está preso numa grossa camada 
de calcário que também contém minerais que podem se acumular dentro dos oleodutos e 
corroer o equipamento. 
 
Um desafio ainda maior é conseguir os dois elementos cruciais para a geração de vapor: água 
e uma fonte de energia para fervê-la. Os projetos mais bem-sucedidos estão em locais com 
fácil acesso a água relativamente pura e uma fonte de combustível barata, geralmente gás 
natural. A Arábia Saudita e o Kuait têm pouco de ambas. 
 
Sem fontes de água pura no deserto árabe, a Chevron foi forçada a usar água salgada 
encontrada nos mesmos reservatórios subterrâneos do petróleo. A água é cheia de elementos 
contaminantes que precisam ser removidos antes de poder ser fervida e injetada no solo. 
 
Encontrar a energia para ferver a água é ainda mais difícil. A Chevron poderia usar petróleo 
em vez de gás natural - literalmente queimar petróleo para produzir petróleo -, mas isso 
queimaria lucros também. Por isso a empresa deve ser forçada a importar gás natural, um 
processo dispendioso que envolve o esfriamento dele para que se transforme em líquido e o 
transporte marítimo por milhares de quilômetros. 
 
A Chevron afirma que o projeto será lucrativo desde que os preços do petróleo fiquem acima 
de US$ 60 ou US$ 70 por barril. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Empresas, p. B12. 


