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As muitas faces
de um guerreiro

 

A exploração do pré-sal
e o futuro brasileiro
Energia Especialistas dizem que benefícios vão depender da política adotada pelo governo
federal
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Em novembro de 2007, a Petrobras
anunciou a descoberta da primeira
reserva do que, mais tarde, viria a
público como pré-sal. Com cerca de 5 a
8 milhões de barris de petróleo, o
Campo de Tupi, situado a 6 mil metros
de profundidade na Bacia Sedimentar
de Santos, foi considerado a maior
jazida encontrada no mundo desde
2000. Com a possibilidade de uma
reserva gigantesca, surgem
questionamentos acerca dos
problemas e benefícios que a
descoberta pode trazer ao país.

Há 120 milhões de anos, quando
América do Sul e África estavam em
vias de separação, o Atlântico Sul
começou a se formar e com ele o
pré-sal. Fendas geradas a partir da
divisão dos dois continentes
acumulavam água do oceano que, ao
passar para o estado de vapor, deixava
sobre as rochas camadas de evaporito,
popularmente conhecido como sal.
Exposta a altas temperaturas e grande
pressão, a matéria orgânica que se
encontrava abaixo da camada de sal
transformou-se em combustível fóssil.
Com o passar do tempo, outros
sedimentos foram se depositando
sobre o evaporito e compondo o relevo
submarino brasileiro. As altas
temperaturas e a grande pressão desse depósito transformaram a matéria orgânica abaixo do
pré-sal em combustível fóssil. Segundo o doutor em Geociências e professor da UFRGS Michael
Holz, “geólogos afirmavam haver petróleo nessa camada há muito tempo, mas era complicado
fazer um estudo. As reservas se encontravam a grandes profundidades, podendo chegar a mais de
7 mil metros, e, na época, poucos países tinham acesso à técnica de prospecção rochosa
necessária. Hoje, a Petrobras é uma das poucas companhias que domina esse tipo de tecnologia”.

Estimativas da empresa apontam que, ao longo da faixa que se estende do litoral do Espírito
Santo a Santa Catarina pode existir de 70 a 100 bilhões de barris de óleo leve (petróleo que
necessita de pouco refinamento), além de reservas de gás natural. Nessa perspectiva estão
englobadas duas bacias sedimentares: Campos e Santos. Para o professor Holz, “existem muitas
áreas com rochas reservatórios abaixo da camada de sal. O que fará com que ainda leve um bom
tempo até que o mapeamento bacia por bacia seja completado e se saiba, com precisão, a
quantidade e as áreas onde está localizado o combustível. Só então a explotação (retirada de
petróleo) poderá iniciar”.

Brasil potência — Antes da descoberta do pré-sal, as jazidas brasileiras comportavam cerca de
14,4 bilhões de barris, índice que deixava o país na 24ª posição no ranking das nações com
reservas de hidrocarbonetos. Caso as estimativas se confirmem, teremos um total de 100 bilhões
de barris em nossas reservas.

O petróleo é considerado por muitos uma “bênção-maldição”. Dependendo de como seu lucro é
gerido, pode ajudar na solução de problemas sociais ou levar as nações ao caos e à miséria, como
ocorreu em alguns países da África e Oriente Médio. Essa é a visão do mestre em Relações
Internacionais pela UFRGS, Lucas Kerr de Oliveira: “Petróleo não deixa nenhum país rico
automaticamente, mas seu uso planejado tornou alguns países muito prósperos”. Para o
professor da Faculdade de Ciências Econômicas Luiz Miranda, “não é apenas uma quantidade
maior de renda que vai gerar renda. A distribuição já é possível com o que se tem hoje, mas
precisa haver interesse em se fazer isso”.

Com o pré-sal, o Brasil pode não só se tornar auto-suficiente, como também exportar óleo
refinado e derivados. No entanto, Oliveira lembra que a exportação excessiva de commodity,
como o petróleo,pode gerar sérios problemas ao país como a supervalorização cambial, conhecida
como “mal holandês”. A valorização excessiva do real poderia baratear as importações e
prejudicar os setores produtivos, provocando até a desindustrialização do país. O professor
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acrescenta que, se souber utilizar esses recursos para ampliar suas capacidades política, militar,
econômica e cultural, o Brasil poderia se tornar uma potência. “Contudo, isso vai depender da
capacidade do governo em gerenciar os recursos estratégicos do país, mantendo a soberania sobre
os mesmos. Se a gente permitir que as grandes corporações decidam tudo, vamos continuar
concentrando poder e renda e gerando desigualdades cada vez maiores.”

Desafios da prospecção
 

Quando se fala em prospecção em alto mar, logo vem à cabeça grandes acidentes, como a
explosão na plataforma P-36 que matou 11 operários da Petrobras, em 2001. Eduardo
Guimarães Barboza, professor do Instituto de Geociências com atuação nas áreas de
Estratigrafia e Sensoriamento Remoto, alerta para o fato de que um acidente ocorrido
próximo à região costeira gera impactos ambientais significativos, já que atinge uma biota
(fauna e flora de uma determinada área) muito mais rica, além do recolhimento do óleo ser
mais trabalhoso. Mas acredita que as possibilidades de impactos ambientais diminuem na
extração da camada pré-sal.

O doutor em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Telmo Roberto Strohaecker, concorda
com a observação do colega: “A meta da Petrobras é vazamento zero. Em caso de
vazamento, as válvulas são fechadas automaticamente. Ninguém quer perder óleo.”

Porém, o que mais preocupa as empresas petrolíferas não é a lâmina de água, mas
transpassar a camada de sal. Conforme o professor Barboza, o sal possui um comportamento
plástico, não é rocha completamente sólida. “Quando a broca perfura o sal, a tendência é
que o buraco se feche em função da grande pressão”, esclarece o geólogo. Além disso, as
camadas não são contínuas. Há barreiras entre elas, uma vez que as rochas que compõem os
reservatórios estão encaixadas em “depressões”- explica Barboza, acrescentado que cada
campo de petróleo é formado por diversos reservatórios. “Não há possibilidade de furar em
um ponto específico e drenar toda a área” – afirma o pesquisador.

Telmo Strohaecker ressalta que a prospecção desgasta equipamentos e demanda
investimentos tecnológicos significativos. Segundo ele, qualquer operação de sondagem
envolve custos de milhões de dólares, o que acaba exigindo grande precisão durante o
mapeamento. 
Eduardo Barboza acredita que explorar as reservas do pré-sal é possível não apenas em
termos tecnológicos. “Pelo preço elevado do barril de petróleo, hoje a extração tornou-se
rentável. Se o preço caísse para, por exemplo, o valor de dez anos atrás, a Petrobras não
iria explotar os reservatórios abaixo do sal.”

Professores apontam dificuldades na criação de nova
estatal
Até 1997, a União monopolizava as atividades que envolviam petróleo e gás natural no país,
com a Petrobras exercendo com exclusividade, além da exploração e produção, o refino, o
transporte, a importação e a exportação de combustível fóssil. Com a promulgação da Lei do
Petróleo, o governo federal passou a estabelecer contratos com empresas estatais e privadas
para a realização dessas atividades. Atualmente, o modelo adotado pelo Brasil é o de
concessões, em que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
órgão regulador, promove estudos para delimitar em blocos parte de uma bacia sedimentar.
Em seguida, essas áreas são leiloadas em rodadas, nas quais empresas privadas podem adquirir
blocos por licitação, para a exploração e a produção de óleo e gás. A Petrobras, como uma
empresa de capital misto (público e privado), não possui nenhum privilégio nessas licitações.

Em 2007, o Conselho Nacional de Política Energética determinou que fossem retirados 41
blocos da 9ª rodada de licitações, todos com potencial de produção na camada pré-sal. A
resolução também exigiu uma avaliação das mudanças necessárias no marco legal,
contemplando um novo paradigma de exploração e produção de combustível fóssil.

Sem uma decisão oficial da comissão interministerial formada pelo Executivo para discutir o
assunto, surgiram especulações sobre a criação de uma nova estatal para cuidar da exploração
das jazidas a serem descobertas.

Sobre essa possibilidade, os especialistas da UFRGS foram unânimes: não acreditam ser
possível a construção de uma nova empresa. Para o professor de Engenharia Telmo
Stro-haecker, levaria muito tempo até que a companhia desenvolvesse tecnologia a ponto de
ser reconhecida no mercado internacional. Eduardo Barboza, docente do Instituto de
Geociên-cias, acha que o primeiro problema seria a falta de mão-de-obra qualificada.

Luiz Miranda, economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas, diz que o correto
seria fortalecer a Petrobras, aumentando a participação do governo na empresa através da
compra de ações ou da estatização da mesma. E questiona o modelo de concessões, afirmando
que o petróleo é estratégico e não deveria ser tratado como mais uma commodity em
mercado. “Os setores conservadores da sociedade brasileira defendem o modelo norte-
americano, esquecendo que as empresas privadas são norte-americanas. Dessa maneira, nação
e capital privado não têm dissonância quanto aos interesses estratégicos do país.” O professor
substituto do Departamento de Ciência Política da UFRGS, Lucas Kerr Oliveira concorda  e
propõe a adoção do modelo norueguês, no qual o governo tem participação acionária em todas
as empresas petrolíferas atuantes em seu território. Para Oliveira, outra solução seria criar um
fundo para as gerações futuras, que recolheria uma taxa sobre a exploração de petróleo para
reinvestir na pesquisa de novas fontes de energia. “É quase imoral explorar um recurso tão
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rico sem deixar nada para as próximas gerações”, conclui.

Paula Vieira, estudante do 3º semestre de Jornalismo da Fabico - especial para o JU
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