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Resumo: Este artigo apresentará uma opção para mitigar o 
impacto que a geração atual deixará para a geração futura, 
sob a ótica da constante redução dos estoques minerais 
finitos, propondo que seja deixado um legado intelectual 
suficientemente robusto para que as próximas gerações 
possam atingir seus objetivos produtivos e energéticos. 
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1 Introdução 

A exploração de recursos naturais ocorre desde que o 
homem começou a se organizar em pequenos grupos. A 
caça a animais e a coleta de frutas só podem ser 
considerados como “sustentáveis” e “renováveis” até o 
limite de que esta caça e coleta seja inferior à capacidade de 
regeneração do meio ambiente. A partir do momento que a 
sociedade humana cresceu e que a caça e coleta superou a 
capacidade de recuperação do meio, estes recursos 
passaram a ser considerados como “finitos”, situação esta 
que exigiu o domínio da agricultura e da domesticação de 
animais para abate. 

O mesmo princípio pode ser usado para recursos minerais 
como petróleo e minérios em geral. Ocorre que, por não ser 
possível “cultivar” estes recursos, e considerando a 
necessidade crescente de seu uso, é preciso que se observe 
quais são as opções viáveis em nossa sociedade para que se 
compense esta exploração. 

Existem duas preocupações fundamentais. A primeira é com 
as gerações futuras, que não terão estes recursos para 
atingirem seus objetivos produtivos e energéticos. E a 
segunda é com os países produtores que, atualmente, estão 
abrindo mão destes estoques por meio de exportações a 
baixos preços a países já desenvolvidos.  

2 O consumo de recursos naturais finitos 

2.1 Os estoques 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o petróleo 
deve ter suas reservas mundiais esgotadas nos próximos 50 
anos, considerando o estoque dividido pela produção diária 
atual [1] – desta forma, este é o prazo que a sociedade tem 
para achar novas fontes de energia que substituam 
completamente o uso de seus derivados. Considerando que 
o petróleo é comercialmente explorado desde o final do 
século XIX, o homem levará pouco mais de 150 anos para 
esgotar este recurso, que foi fundamental para o 
desenvolvimento tecnológico e social deste período.  

Os minérios (ferrosos e não ferrosos) também poderão ter 
seus estoques esgotados nos próximos anos. Tomando 
como exemplo o minério de ferro no Brasil, com reservas 
entre 21 e 43 bilhões de toneladas e produção anual atual 
de 406 milhões de toneladas, teremos entre 50 e 100 anos 
de estoque considerando o consumo atual. Ressalta-se que 
266 milhões de toneladas de ferro são destinadas à 
exportação [2], o que representou 64% das exportações 
minerais brasileiras em 2009 – último ano de informações 
disponível (até 2015) pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM, conforme Figura 01.  

 
Figura 01: Exportação do setor mineral brasileiro – 2009 
Principais Substâncias - Participação Percentual no Valor 

 
   Fonte: DNPM, 2010 

Assim, pode-se adotar duas óticas: a primeira, de escala 
mundial. Os recursos naturais estão sendo esgotados, e uma 
alternativa precisa ser encontrada já que o setor produtivo 
precisará seguir avançando por meio da conformação de 
matéria prima e da utilização de insumos energéticos. Já a 
segunda ótica é regionalizada: os países produtores não são 
os países consumidores destes recursos naturais, conforme 
exemplificado nas Figuras 02 e 03, especificamente, a 
produção e o consumo de energia no mundo. Considerando 
que o petróleo é a principal fonte energética atual, é fácil 
concluir que os países que atualmente consomem mais 
energia já esgotaram seus estoques de óleo, e hoje precisam 
importar de países que consomem menos que sua 
capacidade de exploração. 
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Figura 02: Produção mundial de energia  
(kt de óleo equivalente) 

 
Fonte: World Bank Public Data 

Figura 03: Consumo mundial de energia  
(kt de óleo equivalente) 

 
Fonte: World Bank Public Data 

Observa-se que o oriente médio e o norte da África (linha 
verde dos gráficos) produz anualmente algo como 2,1 
milhões de kilotoneladas de óleo equivalente, porém 
consome apenas cerca de 800 mil kilotoneladas. Do lado 
contrário, outras regiões – como a Ásia do Leste / Pacífico e 
os EUA – possuem déficits energéticos anuais de cerca de 
500 mil kilotoneladas. Tal situação evidencia que os recursos 
naturais finitos estão sendo consumidos por regiões 
diversas daquelas “donas” destes estoques, e que estão 
abrindo mão de uma segurança de longo prazo em prol de 
um retorno financeiro de curto prazo. Tal situação é normal 
e comum em um comércio globalizado.  

O que chama a atenção, entretanto, é que as regiões 
produtoras são, geralmente, países pobres ou em 
desenvolvimento, enquanto as regiões consumidoras são 
países ricos e desenvolvidos que atingiram tal ponto, 
justamente, por meio do consumo prévio da quase 
totalidade de seus estoques natuais. Tal realidade pode ser 
observada na Figura 04, onde são demonstradas as margens 
de lucro da extração destes recursos. Enquanto a margem 
(diferença entre o valor dos recursos naturais no mercado 
internacional e seu custo de exploração) dos países ricos é 
menor que 5%, já que seus estoques “fáceis” já foram 
consumidos e, hoje, a exploração se concentra em reservas 
de difícil exploração, a margem dos países pobres supera os 
10% - chegando a 30% - já que os estoques de fácil acesso 
ainda não foram esgotados. 

Esta situação é uma vantagem, já que os preços de petróleo 
e minérios são “comoditizados”, isto é, definidos 
globalmente de forma que produtores de todo o mundo 

obtenham o mesmo valor por unidade transacionada. 
Assim, os países produtores podem se beneficiar de 
margens maiores para internalizarem um ganho financeiro 
por estarem abrindo mão de suas reservas naturais.  

 
Figura 04: Diferença % entre o valor dos recursos naturais 

no mercado internacional e seu custo de exploração 

 
Fonte: World Bank Public Data 

2.2 Perspectivas para a extração e uso de reservas futuras 

De forma a contornar o controle de preços por parte de 
países produtores, os países consumidores começaram, 
desde o choque do petróleo da década de 1970, a criar 
“reservas estratégicas”. O total de reservas de petróleo e 
produtos refinados nos Estados Unidos, incluindo a Reserva 
Estratégica, é de 1,850 bilhões de barris [3]. Esta reserva é 
tão grande que pode ser usada, inclusive, para influenciar 
no preço global do insumo, por meio de venda na alta e de 
compra na baixa [4]. A China também vem, de forma 
sistemática, aumentando suas reservas estratégicas.  

O mesmo pode se dizer de minérios. O Nióbio, por exemplo, 
metal supercondutor e resistente à corrosão, é utilizado em 
ligas de aço de alta resistência e em produtos de alta 
tecnologia. O Brasil possui as maiores reservas do mundo de 
Nióbio (98%), que vem sendo exportado a diversos países, 
principalmente EUA e China, em quantidades muito além de 
seus consumos, indicando que estas regiões estão 
acumulando estoque deste minério [5].  

O curioso é que, a despeito de um fenômeno conhecido 
como “desmaterialização” (situação na qual um produto 
precisa de cada vez menos material para ser feito, como no 
caso dos computadores que há 50 anos ocupavam uma sala 
inteira e hoje estão reduzidos a notebooks) o mundo 
consome cada vez mais matéria-prima [6]. Tal fato pode ser 
explicado pela evolução de duas variáveis: o crescimento 
populacional global e/ou a evolução do consumo per-capto 
de produtos industrializados. 

A população global, nos próximos 25 anos, atingirá a marca 
de 9 bilhões – o que significa um aumento de 1,2% ao ano. 
Se pegarmos, como exemplo, o crescimento do consumo 
previsto de petróleo para este mesmo período, de 1% ao 
ano, mesmo que ocorra uma redução per-capta haverá um 
aumento absoluto importante deste recurso [7].  
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Conclui-se, portanto, que seja por conta do aumento das 
reservas estratégicas, seja pelo aumento da população 
mundial, o consumo de petróleo aumentará bastante antes 
de diminuir. E, na medida em que o consumo aumenta, as 
“reservas fáceis” dos países produtores reduz; neste 
momento, caso eles ainda não tenham atingido o 
desenvolvimento tecnológico e social dos países 
consumidores históricos, ficará difícil manter uma trajetória 
econômica ascendente com matérias primas caras. 
Considerando a previsão da ExxonMobil em seu Panorama 
Energético, esta é exatamente a situação que ocorrerá em 
2040: economias emergentes carecendo de energia. Porém, 
como estes países terão vendido suas reservas fáceis, terão 
maior custo na extração de novas reservas de difícil acesso, 
dificultando sua ascenção ao desenvolvimento econômico e 
social já atingido pelos países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Economico – OCDE. 
 

Figura 05: Demanda Energética Mundial, 
em quadrilhões de BTUs 

 
Fonte: ExxonMobil, 2014. 

Para evitar que esta situação ocorra, a única possibilidade é 
o investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento de 
novas alternativas. No capítulo a seguir são exploradas as 
formas de pesquisa.  

3 A diferença entre pesquisas “fim” e pesquisas “meio” 

3.1 Conceitos Gerais 

Existem três conceitos principais que precisam ser 
compreendidos: 

a) O que existe em nossa sociedade não é a 
necessidade do meio, e sim do fim. Isto é, a 
demanda mundial não é por petróleo, e sim por 
energia; 

b) Explorar os recursos naturais é, historicamente, 
mais fácil e mais barato do que desenvolver novas 
tecnologias renováveis para se chegar a um mesmo 

fim; no entanto, esta realidade muda na medida em 
que se alcança o limite destes estoques naturais; 

c) O desenvolvimento de novas tecnologias para 
substituir os recursos “meio” atuais não é tão 
rápido; no limite, pode-se esgotar os recursos 
naturais sem haver substitutos ao fim pretendido. 

3.2 Exemplos de pesquisas “meio” 

Podemos dividir os estoques de recursos naturais em 
quatro “camadas”. Na primeira – e mais ampla – estão as 
reservas totais existentes, independente se são 
conhecidas ou não. Na segunda camada, estão as 
reservas já mapeadas e conhecidas pelo homem. Na 
terceira estão as reservas tecnicamente possíveis de 
exploração. E na quarta e última estão as reservas de 
exploração economicamente viável. Quando falamos em 
pesquisas “meio” falamos na ampliação de qualquer 
uma das três últimas camadas. Por exemplo: no caso da 
exploração do minério de ferro brasileiro. Há 70 anos, a 
produção era a partir da hematita (67% de ferro). 
Gradativamente, houve o aproveitamento de minérios 
de hematita/itabirito (63% de ferro), itabiritos ricos 
(55%), itabirito pobre (45%) e itabirito compacto (40%) 
[8]. Tal exploração só foi possível graças à migração de 
tecnologias mais simples, como britagem e 
peneiramento, para a separação magnética e flotação 
em coluna, o que possibilitou um aumento de 137% na 
produção entre 1994 e 2011. Estes avanços na produção 
são chamados de pesquisas “meio”, já que – neste 
exemplo – pode-se aumentar as reservas tecnicamente 
possíveis e, dependendo do preço destas novas 
tecnologias, do aumento das reservas economicamente 
viáveis. 

3.3 Exemplos de pesquisas “fim” 

Em geral, um “meio” possui diferentes “fins”. Por 
exemplo, o minério de ferro do capítulo anterior pode 
ser utilizado em fins tão diversos quanto habitação, 
transportes ou comunicação. Por isso, é importante que 
se observe exatamente qual a finalidade para a qual se 
busca uma solução renovável. Para tanto, é importante 
que se observe quem são os maiores “consumidores” de 
recursos finitos do planeta. 

A ExxonMobil, maior empresa de petróleo e gás de 
capital aberto do mundo, anunciou em 2009 um 
investimento US$ 600 milhões em pesquisas para a 
produção de biocombustíveis de algas, em parceria com 
a Synthetic Genomics Inc. (SGI), companhia fundada pelo 
pioneiro da pesquisa do genoma humano J. Craig Venter 
[9]. O objetivo era que as algas, modificadas 
geneticamente, produzissem compostos que pudessem 
aproveitar as refinarias já construídas e os veículos já 
produzidos. Mesmo considerando que, quase 6 anos e 
US$ 100 milhões depois, os resultados alcançados não 
foram ao encontro dos objetivos iniciais da pesquisa 
[10], podemos considerar esta como uma enorme 
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iniciativa de se atingir um mesmo “fim” (energia), porém 
modificando-se completamente o “meio”, que deixaria 
de ser o petróleo extraído da natureza para ser um 
composto produzido pelas microalgas. 

A principal diferença entre esta solução buscada pela 
ExxonMobil e as fontes renováveis de energia já 
desenvolvidas (por exemplo, a solar e a eólica) é a 
possibilidade de manter-se toda a infraestrutura já 
existente e toda a cadeia de fornecimento / distribuição 
mundial de combustíveis. Claro que tal estratégia tem 
fim estritamente comercial, buscando manter a empresa 
como líder em um setor fadado ao desaparecimento 
quando os estoques de petróleo terminarem. De 
qualquer forma, as demais fontes renováveis precisarão 
de uma infraestrutura completamente nova, incluindo 
baterias residenciais, veículos elétricos e novas linhas de 
transmissão de energia, que servirão a interesses 
comerciais de outras empresas / grupos econômicos. E a 
“batalha” pela fonte ganhadora dependerá de diversos 
fatores, alguns técnicos, outros financeiros e tantos mais 
políticos. A solução “ideal” deve ser preferencialmente 
renovável, economicamente viável e segura sob o ponto 
de vista do fornecimento. E, para que seja encontrado 
este ponto “ideal”, pesquisas robustas e direcionadas 
para os principais “fins” consumidores de recursos 
naturais devem ser realizadas. 

4 A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) como garantia 
de sobrevivência das gerações futuras 

Considerando que no futuro as necessidades permanecerão 
as mesmas (ou seja, o “fim” não mudará, e o ser humano 
continuará precisando de energia, meios de comunicação, 
transporte, alimentação, moradia, etc) mas que os recursos 
naturais que atualmente suportam estes fins estão em 
trajetória de esgotamento, é preciso que se desenvolva 
outras formas de se atingir estes objetivos. Somente a P&D 
pode trazer estas alternativas que seriam tecnicamente, 
economicamente e socialmente viáveis. Pode-se dividir 
estas pesquisas em três grupos principais. Dois deles foram 
vistos nos capítulos 3.2 (pesquisas “meio”) e 3.3 (pesquisas 
“fim”). O terceiro tipo refere-se ao reaproveitamento do 
material já extraído (reciclagem ou eficiência no uso).  

Estas três linhas são igualmente importantes, já que 
enquanto as pesquisas “meio” e de reciclagem garantem o 
abastecimento do consumo atual, as pesquisas “fim” 
buscam uma nova alternativa de suprimento para o futuro e 
para as novas gerações. 

Entende-se a P&D como única forma de se compensar o 
esgotamento dos estoques naturais, já que as gerações 
futuras não receberão tais reservas para atingirem seus 
objetivos produtivos e energéticos, sendo obrigação da 
geração atual buscar alternativas para o futuro, como 
“moeda de troca” pelo uso atual. 

É importante, entretanto, que sejam expurgados do 
processo qualquer interesse comercial que busque o não-
desenvolvimento de novas alternativas “fim” antes do 
esgotamento dos “meios” atualmente explorados. Isso 
porque, para aqueles que extraem petróleo, minérios, etc 
pode não parecer importante a pesquisa em alternativas 
que concorrem com seus produtos comercializados; no 
entanto, estas pesquisas demoram décadas, e por vezes dão 
errado – como o caso das microalgas da ExxonMobil. É 
imperativo, portanto, que sejam iniciadas pesquisas maciças 
com a maior brevidade possível, de forma que estas 
propostas alternativas surjam antes do fim dos estoques 
atuais, sob pena da sociedade ver seus recursos naturais 
esgotados sem que alternativas viáveis estejam 
comercialmente em operação. 

Propõe-se que um fundo de P&D seja criado em cada país 
produtor, de forma que os recursos financeiros obtidos com 
a comercialização destes recursos naturais para os países 
consumidores consigam colocar os países produtores atuais 
na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento mundial, 
garantindo assim um crescimento econômico robusto 
mesmo após o fim dos estoques finitos naturais. Ressalta-se 
que isto não é o que vem ocorrendo hoje – estando 
inclusive muito distante da realidade. Como se pode 
observar na Figura 06, as regiões consumidoras de recursos 
naturais investem mais de 2% do PIB em P&D, enquanto as 
regiões produtoras investem entre 0,6% e 0,8%. 

 
Figura 06: % do PIB investido em P&D por região 

 
Fonte: World Bank Public Data 

5 Brasil: os Royalties que não deram certo 

Até hoje no Brasil os royalties cobrados pela exploração de 
petróleo não foram suficientes para que o objetivo proposto 
neste artigo fossem atingidos – nem mesmo uma pequena 
fração. Um exemplo de como o país joga fora o recurso que 
poderia garantir o futuro econômico da região é o município 
de Campos dos Goytacazes. A despeito de ter recebido 
R$1,2 bilhão em royalties do petróleo em 2014, para uma 
população de 460 mil habitantes [11], a cidade ocupa o 
1.615º lugar o ranking da educação do Brasil [12]. Se usado 
como proposto, o recurso poderia ter financiado pesquisas 
de ponta, em universidades ou mesmo centros de pesquisa 
próprios, garantindo que a região se desenvolvesse como 
referência tecnológica no setor energético.  
 
Segundo a ANP [13], atualmente no Brasil 
os royalties incidem sobre a produção mensal do campo 

http://www.anp.gov.br/?pg=18119
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produtor, variando de 5% a 10% dependendo do contrato e 
incidindo sobre o preço de referência do petróleo e do gás 
vezes o volume produzido.  
 
A lei 12.858/2013 “dispõe sobre a destinação para as áreas 
de educação e saúde de parcela da participação no 
resultado ou da compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural”. Esta lei exige que, para áreas cuja 
declaração de comercialidade tenha ocorrido a partir de 3 
de dezembro de 2012, 75% dos royalties seja direcionado à 
educação, “com prioridade para a educação básica”. No 
entanto, a educação necessária para mudar o caminho atual 
de exaustão dos recursos naturais não é só a educação 
básica, e sim a pesquisa avançada. Em que pese o Brasil 
possuir graves carências quanto à educação fundamental, é 
necessário que se invista em centros de tecnologia de 
ponta. A compreensão seria que “educação básica” é um 
dever de Estado, ao passo que o que se propõe com este 
artigo é desenvolver um encargo específico para pesquisa e 
desenvolvimento de ponta. 

O contrato de concessão dos poços chega mais próximo a 
este objetivo: exige investimentos de 1% da Receita Bruta 
de Produção em P&D. Porém, além de 1% ser muito pouco, 
este recurso é administrado pela própria empresa 
exploradora do campo, o que – como visto anteriormente – 
pode tendencionar a pesquisa somente à pesquisa “meio”, 
não interessando a pesquisa “fim” e de reciclagem / reúso. 

Royalties cobrados de qualquer recurso natural (incluindo 
minérios) devem ser aplicados em P&D com foco também 
no “fim”, e não somente no “meio”. Novas técnicas de 
reutilização / reciclagem dos recursos já extraídos também 
devem fazer parte deste processo de pesquisa. 

6 Conclusão 

Os países produtores e exportadores de recursos naturais 
estão esgotando suas reservas sem absorverem ganhos que 
possam compensá-los por isso. Este fato ocorre 
fundamentalmente por culpa dos próprios países 
produtores, que não se preocuparam em se preparar para o 
momento em que estas reservas terminarão – justamente 
quando poderiam precisar delas para completar seu ciclo de 
desenvolvimento econômico e social. 

Propõe-se que este preparo seja realizado por meio de 
investimentos rubustos em pesquisa e desenvolvimento, 
bancados por royalties substanciais pagos pelas empresas 
exploradoras destes recursos naturais finitos. 

Para evitar que interesses comerciais inviabilizem esta P&D, 
este fundo deve ser gerido por um conselho organizado 
como uma agência reguladora, composto por centros de 
pesquisa,  representantes do governo e grandes 
consumidores do “fim” para o qual os insumos são 
utilizados. As empresas produtoras poderiam participar, 

porém não em número suficiente para decidir sozinhas as 
linhas de pesquisa que receberiam estes recursos. 

Desta forma, os atuais países produtores e exportadores de 
recursos naturais estariam na vanguarda de novas 
tecnologias no médio-longo prazo, passando de 
exportadores de matéria prima para exportadores de 
tecnologia que garantam o mesmo fim atualmente suprido 
pelos recursos finitos. 
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