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RESUMO: Atualmente o panorama geopolítico/econômico do mundo sofre diversos tipos de 
mudanças no que se refere ao uso dos recursos naturais. Potências mundiais disputam a todo 
o momento o controle político e econômico dos bens naturais para fins de consumo. A geração 
de energia, por exemplo, é um dos itens mais discutidos pelas potências mundiais na 
modernidade. A partir desta premissa, o petróleo, a mais importante fonte de energia hoje em 
dia e fonte de derivados de consumo, atualmente, aparece como protagonista no cenário 
geopolítico. Assim, a presente pesquisa busca apresentar o cenário geopolítico mundial, tendo 
os recursos energéticos, mais especificamente o petróleo, como aspecto central. O petróleo é 
uma importante fonte de energia, utilizado tanto na produção de combustíveis e lubrificantes, 
quanto na fabricação de plásticos, solventes, tintas, cosméticos, entre outros produtos de 
consumo. É uma mistura complexa de hidrocarbonetos que se forma a partir da decomposição 
de matéria orgânica sob pressão e temperatura específica e encontra-se confinado em 
reservatórios de subsuperfície, tanto na parte continental quanto em plataformas marinhas e 
ultramarinas. Por ser de difícil extração e se encontrar em locais estratégicos no planeta, este 
bem mineral está geralmente inserido em disputas econômico-políticas no cenário mundial. 
Exemplo disso são os constantes conflitos no Oriente Médio envolvendo, além dos países 
locais, potências mundiais como os Estados Unidos e a Rússia em diversos momentos 
históricos. O Brasil, como produtor de petróleo, representa uma parcela, ainda de incipiente, 
relevante no contexto geopolítico. Os envolvimentos políticos e a crise relacionada a este setor 
gera atualmente uma sensação de insegurança causando instabilidade econômica e 
repercutindo numa conjuntura de crise mundial. Ao se pensar no petróleo como parte de um 
sistema, deve-se ter em mente a existência e o funcionamento dos quatro elementos 
constituintes, sendo eles: rochas geradoras, rochas reservatório, rochas selantes e trapas; 
além de dois fenômenos geológicos dependentes do tempo, quais sejam: a migração e 
sincronismo. Desta maneira, entender como se configuram as relações geológicas de 
formação, aprisionamento e reservatório do petróleo numa escala de tempo, espaço e 
localização, além da configuração entre poder e espaço internacional deste bem mineral, assim 
como as estratégias e ações dos países envolvidos na exploração, produção e distribuição se 
tornam extremamente relevantes. O trabalho consiste de pesquisa bibliográfica sobre os 
assuntos que envolvem o tema e por meio de artigos acadêmicos, reportagens midiáticas e 
livros condizentes com a temática, busca-se entender a geopolítica mundial na atualidade. 
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