
Ásia: Exploração Mineral e 
Energética



Características Gerais

Continente possui grande variedade de
recursos naturais e energéticos

Poucos países possuem recursos industriais
e tecnológicos para explorar esses recursos

Exploração desses recursos está
subordinada aos interesses internacionais e
sob controle de empresas transnacionais,
com exceção da Rússia e da China





Setor mineral é concentrado em poucos
países

Exploração mineral da Rússia é feita é
feita na sua maioria na Ásia

Mineração é importante para o PIB de
Filipinas, Indonésia, Mianmar e
Cazaquistão

China: único país asiático com amplo
destaque no setor de produção mineral, é um
dos principais produtores mundiais.





RECURSOS ENERGÉTICOS
Carvão Mineral

Usado na siderurgia e usinas termelétricas

Produção asiática: China (Manchúria) e a Índia  concentram mais da metade da 
produção mundial.

Uso do carvão causa elevada poluição atmosférica.

Petróleo

Seis dos dez maiores produtores mundiais estão na Ásia (destaque para o 
Oriente Médio): Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Irã, China, EAU e Kuwait)

Devido ao elevado preço no mercado internacional, esse recurso gera maior riqueza 
(Barril do petróleo  82 dólares)

Gás natural 

Três maiores produtores estão na Ásia (Irã, Catar e Rússia)



Reserva de Petróleo: quantidade de petróleo que
comprovadamente existe no subsolo de cada país.

Concentração das reservas estão em poucos
países, principalmente no Oriente Médio.



Produção de petróleo: quantidade de
petróleo que efetivamente se extrai do subsolo.



Consumo de Petróleo

Quantidade de petróleo
efetivamente consumida por
um país.

Se o consumo é maior do
que a produção nacional,
gera uma dependência
internacional do produto.

Petróleo é uma das principais

causas de disputas e conflitos

internacionais no Oriente

Médio.

Guerras na região elevam o

preço do barril de petróleo. 1ª Guerra do Golfo



Importância do Petróleo para os países do Oriente Médio

 Maior fonte de recursos do Oriente Médio desde 1939

 Importante para países de pequena extensão territorial e
população pouco numerosa.

 Petróleo se torna o principal produto econômico, já que as
condições naturais não favorecem a agropecuária e a
população, em geral, é pobre.

OPEP (Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo)

Cartel internacional formado pelos maiores

produtores mundial para controlar o preço do

petróleo no mercado internacional.


