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Fa 150 anys ....

El 28 d'agost de 1859, el 
coronel Edwin Drake

culminava amb èxit a Oil
Creek, a prop de la localitat de 

Titusville, a Pennsilvània
(EUA), la perforació del primer 
pou comercial de petroli de la 

història. 

El pou de Drake tenia una 
profunditat de 28 metres i 
produïa 25 barrils per dia
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El 2-IX-2009, BP confirmava l'èxit del sondeig Tíbe r, al Golf de 
Mèxic, després de la perforació del pou més profund realitzat 

fins ara. Després de travessar una làmina d'aigua d e 1.259 
metres i foradar 9.426 metres de roques per sota de l fons 

marí, el sondeig va assolir el seu objectiu a una p rofunditat 
total de 10.685 metres
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Plumbing the depths, The Economist 4-3-2010

El 31-3-2010, Shell comença la producció en "Perdido ",                   
rècord mundial de profunditat de làmina d'aigua (2. 900 m)
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Eastern Mississippi Canyon

Les formacions de sal                                           
ja no impedeixen veure el que hi ha sota ... 
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... i s’explora i produeix a l’Àrtic
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Depicted is a schematic representation
of the extended-reach wells drilled from
the Yastreb rig onshore to the Chayvo
reservoirs up to 11 kilometers offshore
and some 2,600 meters below the Sea 
of Okhotsk. The subsurface cutaways
depicted are for ease of visualization

only. (Graphic: Business Wire)

Projecte Sakhalin 1 de ExxonMobil :                                                               
el sondeig més llarg del món (11.282 m)
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Koppelaar, R. 18-3-2010

Al febrer de 2010, en plena crisi econòmica mundial ,            
els 25 barrils diaris de Drake s'havien convertit e n            

84, 69 milions (155.853 litres per segon)                       
i no nomé s es produeixen crus convencionals.                           

Petroli vs combustibles líquids

85%
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Perquè volem tant de petroli?                                         
Consum d'energia primà ria a Catalunya                                         

Dades 2007 (ICAEN)

Mon: 34%                      
Espanya (2008): 47,9%



14

Catalunya: consum d'energia final 
Dades 2007 (ICAEN)

Mon: 42,6%                      
Espanya (2008): 47,9%



15

PETROLI NO ÉS SINÒNIM 
DE TRANSPORT

Per sectors, al 2007, el 61,2% del 
consum mundial de derivats del 

petroli va correspondre al 
transport.

A Espanya, aquest percentatge va 
arribar fins al 65% 

(IEA, 2009)



16

Però transport és pràcticament sinònim de petroli

IEA, WEO 2009

L'Agència Internacional de l'Energia 
(IEA, 2008) assenyala que al 2006 el 

94,5% de l'energia utilitzada 
mundialment pel sector del transport 

va ser aportada pels derivats del 
petroli. 

Els biocombustibles representaren el 
1,1% i el 4,4% restant va provenir 

d'altres fonts. 
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Perquè es fa tan difícil substituir el petroli?

S. Chu EIA/SAIS Energy Conference , 6-7 April 2010
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Previsions sobre la demanda global de petroli (2007 -2030). 
Escenari de Referència de la IEA (WEO, 2009)

Es preveu                                              
que la demanda de petroli                                       

(excloent els 
biocombustibles )                     

creixi anualment un 1%,              
de 85,2 milions de barrils 

diaris (mbd ) al 2007,                            
a 105,2 mbd al 2030.

Si es consideren                                   
els biocombustibles
-que evolucionarien                            
de 0,8 mbd al 2008,                              

fins a 2,7 mbd al 2030-
la demanda total de líquids 

pujaria a 107,9 mbd
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IEA, WEO 2009

Els països aliens a l'OCDE, especialment els d'Àsia  i Orient 
Mitjà, absorbiran la totalitat de l'increment de la  demanda de 

petroli previst per a les pròximes dos dècades. El 97% 
d'aquest increment provindrà del sector del transpor t. 
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Sweetnam, G.,  Energy Information Administration, DOE, 7-4-2009

¿107,9 - 85,2 = 22,7 Mbd ?                                                              
107,9 - 43 = 64,9 Mbd !                                                              

La indústria petrolera haurà de desenvolupar en vint  anys 
una nova capacitat productiva equivalent a més de s is 

vegades l'existent avui en dia a l'Aràbia Saudita. Serà capaç ?
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Aclarir aquesta incògnita revesteix gran transcendè ncia 
donada l'estreta relació existent entre creixement e conòmic i 
augment del consum de petroli. L'existència de limi tacions en 

el subministrament futur suposaria l'existència de límits al 
creixement econòmic global

Hirsch, R.L., 11-10-2009
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Que ens diu la geologia?

Que s’amaga al subsòl?
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Quantificar de manera precisa els recursos i reserv es de 
petroli existents en el subsòl  no es gens fàcil

El 88% de les reserves 
provades de petroli del món 

pertanyen a companyies 
controlades pels governs, I 
prop de tres quartes parts 

de aquestes reserves 
pertanyents a països 

integrats a l'OPEP

Les petrolieres 
internacionals de capital 

privat són objecte de 
auditories externes 

públiques, però la majoria 
de les petrolieres estatals no 
estan sotmeses a cap tipus 

de control. 
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Energy Watch Group, 2007
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Cal diferenciar els termes reserves i recursos, i, quan es parla de les 
primeres, aclarir si es tracta de provades, probabl es o possibles. Les 

estimacions de reserves per a cadascuna de les cate gories canvien amb 
el temps i un tipus pot convertir-se en un altre a mesura que evolucionen 
la tecnologia, el coneixement geològic, la situació política, així com els 

costos d'extracció, els preus de venda i la comerci abilitat del petroli

IEA, WEO 2008
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Les estimacions de reserves provades (1,2-1,4 x 10 12 barrils), 
d'ús generalitzat en els anàlisis econòmics i finan cers, donen 

una idea del petroli extraïble a curt i mitja termi ni.
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...i el 82,2% en deu :                                          
Aràbia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait, Unió d'Emirats À rabs, 

Veneçuela, Rússia, Líbia, Kazakhstan  i Nigèria
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a) les reserves provades i probables (2P) inicialme nt existents en camps 
que es troben en fase de producció o a l'espera del seu 

desenvolupament, 

b) el volum corresponent al creixement de les reser ves per la introducció
de millores tecnològiques, i 

c) els barrils que encara queden per descobrir.

El volum total de petroli que a més llarg termini p odrà ser 
extret de manera comercialment rendible requereix c alcular 

els recursos finalment recuperables (RFR ).                          
Aquests inclouen:
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IEA, WEO 2008

RFR de petroli convencional: 2,45 x 10 12 barrils                                
(sense tenir en compte l'Àrtic, ni les aigües ultra profundes)
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Sorrell y Speirs, 2009



31

Bona part dels recursos de petroli que el món podrà utilitzar en el futur   
es classifiquen com no convencionals: sorres petrol íferes o sorres 

asfàltiques, petrolis extrapesants, “esquists” bituminosos                                          
i els combustibles sintè tics                                                            

derivats de la conversió gas a líquids (GTL) i de ca rbó a líquids (CTL)

from National Geographic, June 2004

Tar Sand

Extra-heavy
oil

Oil
shale

2 tons of tar sands produce 1 barrel of bitumen (~asphalt)
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Tot i que s'han experimentat considerables progress os en la 
superació de desafiaments tècnics que fins fa poc 

semblaven insalvables i s'ha avançat en la reducció de 
costos, aquests recursos són generalment més costos os 

de produir que els convencionals, presenten un majo r 
impacte medi ambiental i, a més, la seva explotació implica 
un EROEI que pot arribar a ser deu vegades menor qu e el 

dels petrolis convencionals
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Greenhouse gas emissions for fossil hydrocarbon fue ls
production, Brandt and Farrell (2006)
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IEA, WEO 2008
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Segons l'Agència Internacional de 
l'Energia, a llarg termini, la base 

potencial de recursos totals de petroli 
s'aproxima als 6,5 bilions de barrils i si a 
aquesta xifra se li afegeix el potencial de 

producció de líquids a partir de les 
tecnologies GTL i CTL la xifra final 

s'acosta als 9 bilions de barrils. D'aquest 
total, gairebé 1,1 bilions ja han estat 

extrets.

En el futur, el major o menor grau 
d'explotació de tots aquests recursos 

potencials, així com els costos de 
subministrament als mercats, dependrà, 
a més del progrés tecnològic, de factors 
polítics, ambientals, regulatoris i fiscals.

La introducció generalitzada d'incentius 
per la reducció de les emissions de CO2 
tindria un gran impacte sobre els costos 

dels recursos no convencionals. 
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Les xifres sobre recursos i reserves són dispars i no hi ha 
consens. No obstant això, aquestes xifres permeten suposar 

que les limitacions geològiques no constitueixen el  major 
desafiaments a afrontar en un futur immediat

El problema no és a la bóta sinó a l'aixeta !
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En relació amb aquesta 
qüestió, el

National Petroleum
Council ens avisa d'una 

realitat preocupant: 

«el món no
s'està quedant sense 
recursos fòssils, però 
l'augment continuat de 

l'extracció
de petroli a partir de 
fonts convencionals 

presenta cada vegada 
més riscos i

aquests constitueixen 
un seriós obstacle per a 
assegurar la demanda a 

mitjà termini »

A més de conèixer la disponibilitat de recursos i r eserves, 
resulta fonamental conèixer si la transformació d'aq uests en 
fluxos productius es realitzarà a la velocitat neces sària per 

cobrir la demanda projectada .
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Riscos tècnics
Descobriments a la baixa.

Costos a l'alça.
Nova producció vs. declivi.

Carestia de personal
EROEI 

Riscos geopolítics
Concentració de les reserves i la producció

Més dependència de l'OPEP, Orient Mitjà i Rú ssia                              
Conflictes, terrorisme (països d'origen i de trànsi t)

Grans inversions ¿a temps?
Petronacionalisme (limitacions al lliure mercat)

NOC's vs. IOC's.
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AAPG Explorer, March 2007
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AAPG Explorer, March 2007
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la producció mundial de petroli convencional en els camps actualment en 
explotació està experimentant un declivi mitja del 6,7% anual                  

i aquest podria arribar al 10% si es descuiden
les inversions i no s'introdueixen millores tècniqu es
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Urgeix un ambiciós programa                                                       
de reclutament i preparació de nou personal
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El món serà cada vegada més dependent de les exporta cions 
de l'OPEP. Això implica la consolidació d'un mercat 

oligopolista, no competitiu, i un perill cert per a  l'existència 
d'un «lliure mercat» del petroli

IEA, WEO 2009
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Comerç mundial de petroli (10 6 barrils / dia)

IEA, WEO 2004
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“Choke points”
El paper de les “reserves estratègiques” a l'OCDE                                              

(Xina i Índia, també les estan desenvolupant)

IEA, WEO 2004
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Cobrir la demanda mundial de petroli prevista entre  2008 i 
2030 requereix una inversió n acumulada propera als 5,9 

bilions de dòlars (del 2008)

AIE, WEO 2009
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El 75% de la inversió en E&P correspondria a països no-
OCDE i, en molts d'aquests, la mobilització de les in versions 
requerirà superar moltes barreres legislatives, norm atives i 

comercials (a mes dels riscos associats a la inesta bilitat 
política, terrorisme i conflictes armats)

IEA, WEO 2004
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“ Petronacionalisme ” : NOC’s vs IOC’s
Els governs que tenen les reserves poden controlar              

el ritme d’inversió i d’extracció segons els seus int eressos
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“National Oil Companies” o 
“State International Oil Companies”?

Petroleum Economist
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Previsió sobre el  balanç oferta / demanda a mig term ini.
“Bottom–up analysis”

(si no s'enredereixen o cancel· len projectes)                                

IEA, MTOMR, 2009
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Previsions balanç oferta / demanda a llarg termini.
Dos grans grups de models

“Peaking forecasts” “Quasi-linear forecasts”

R. A. Kerr, Science, 20 November 2009, Vol. 326
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Existeixen nombroses projeccions sobre 
el futur del subministrament global de 

petroli en l'horitzó del 2030. 

Totes elles són el resultat de diferents 
models, basats en aproximacions 
metodològiques i dades de partida 

diversos. Aquestes projeccions mostren 
una marcada dicotomia. 

D'una banda tenim aquelles que no veuen 
dificultats insuperables en l'horitzó del 

2030. 

De l'altra, hi ha pronòstics més 
pessimistes que adverteixen que el món 

està arribant ja el zenit de la producció de 
petroli convencional (peak oil), o ho farà a 

les pròximes dues dècades, pel que 
resulta urgent reduir la demanda i 

propiciar un desenvolupament ràpid de 
substituts.
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La producció de petroli s'estabilitzarà
al voltants dels 95 Mb/d en 2020
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La demanda de líquids es tindrà que adaptar a un lí mit                     
de subministrament de uns 100 Mb/d en 2020
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Una anàlisi detallada 
comparativa de catorze 

pronòstics recents elaborats 
entre 2006 i 2008 (UKERC, 

2009) conclou que, tot i 
l'existència de múltiples 

incerteses, és probable que el 
zenit de la producció de petroli 
convencional tingui lloc abans 

de 2030  i que hi ha un risc 
significatiu

que aquest moment es concreti 
en aquesta dècada.

Davant d'aquest risc,                                           
resulta veritablement 
preocupant constatar                                   

com la majoria de paï sos                                                             
no està considerant 

seriosament                                                 
aplicar polítiques preventives i 

de gestió de riscos
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What don’t we know?
SCIENCE, 1 July 2005, vol. 309


