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1 –  Em sua exposição, destacou a importância em manter na matriz energética de 

nosso país a proporção atual, próxima de 50%, de energia derivada de combustíveis 

fósseis e gerada a partir de fontes de energia renováveis (hidrelétricas, biomassa, 

eólica...), que corresponde à meta ideal para todo o planeta e que, segundo sua previsão, 

só será atingida em 2060. Foi muito crítico em relação a aumentar à utilização de 

combustíveis fósseis em nossa matriz energética destacando três problemas:  

i. exaustão das reservas de combustíveis fósseis; 

ii. problemas de acesso a estes combustíveis e 

iii. problemas ambientais a nível local e global (aquecimento global). 

Dos três problemas que mencionou o primeiro e o segundo não correspondem às 

expectativas existentes para o Brasil segundo a avaliação de técnicos atuantes no Pré-

Sal.  Restaria, portanto, como principal argumento as implicações ambientais. Em uma 

de suas observações, mencionou que: “Um risco que enfrentamos decorre de 

expectativas muito elevadas em relação à extração de petróleo a grandes profundidades 

no oceano (PRÉ-SAL) que tendem a concentrar os investimentos numa tecnologia.” 

Estou entendendo que antevê a possibilidade de o Pré-Sal conduzir a um crescimento da 

participação dos combustíveis fósseis em nossa matriz energética e também teme que 

esse vasto programa de exploração de petróleo possa monopolizar os investimentos em 

tecnologia, reduzindo as perspectivas de maiores avanços tecnológicos na área de 

tecnologias limpas. Por outro lado, a expansão das grandes hidrelétricas deve se dar 

essencialmente na região amazônica e enfrenta grande resistência de muitas correntes de 

ambientalistas, como exemplificado no caso de Belo Monte. Eu gostaria de destacar, 

como foi enfatizado pelo senhor, que toda opção tem seu preço e, embora veja com 



bons olhos a manutenção de uma matriz energética diversificada, é inegável que o Pré-

Sal pode representar oportunidade única para o país desenvolver tecnologia e gerar 

riqueza. Isto não justificaria o programa? Poderia aprofundar mais a discussão sobre 

esses pontos? 

2– Conforme já foi mencionado pela manhã, os Estados Unidos estão desenvolvendo 

um programa extremamente ambicioso de exploração de xisto betuminoso para geração 

de gás e petróleo que deverá, em tese, fazer o país passar de importador a exportador de 

derivados de petróleo em menos de uma década. Há questionamentos sobre as 

premissas econômicas e o custo ambiental deste projeto (ver: “A grande farsa do gás de 

xisto” de autoria de Nafeez Mosaddeq Ahmed; Cientista político, diretor do Institute for 

Policy research and Development, Brighton, Reino Unido). Surgida essa nova frente de 

exploração e sendo conhecidas ocorrências expressivas de xistos betuminosos em 

território brasileiro, está sendo estudada a implantação no Brasil de programa visando 

explorar os recursos existentes e já houve anúncio da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) de decisão de incluir o chamado “Gás de Xisto”, obtido por fraturamento da 

rocha (shale gas fracking), na próxima licitação, em novembro, de campos de gás 

natural em bacias sedimentares brasileiras. A SBPC e a ABC enviaram manifestação 

oficial* para a Presidência da República alertando para os riscos desta iniciativa, 

sobretudo em função dos riscos ambientais associados ao empreendimento e solicitando 

que seja sustada a medida anunciada pela ANP até que estudos efetuados por ICTs 

públicas possam avaliar melhor as implicações da exploração. Cabe registrar, ainda, que 

o Presidente da ABC recebeu manifestação de Richard Levicki (GaiaDoc), o qual se 

solidariza com a posição assumida por SBPC e ABC em relação a essa questão, mas 

destaca adicionalmente os impactos que a exploração de xistos betuminosos poderá ter 

sobre as mudanças climáticas. Como analisa essa questão? Até que ponto as eventuais 

vantagens da exploração de xisto betuminoso poderiam justificar os pesados custos 

ambientais previstos? 

 

 


