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Muitos aspectos emprestaram ao 
leilão do dia 28 de novembro um 
caráter inédito. A Agência Nacio-
nal de Petróleo (ANP) jamais ha-
via leiloado exclusivamente áreas 
onshore (em terra) com alto poten-
cial para a exploração de gás na-
tural. A ANP também não tinha 
concedido, até então, os direitos 
de exploração em áreas com gran-
de potencial de gás natural não 
convencional, o gás de folhelho ou 
shale gas. As semanas que antecede-
ram ao leilão foram marcadas por 
protestos e manifestações. Mesmo 
com reivindicações da sociedade e 
posicionamentos técnicos contrá-
rios, a 12a rodada aconteceu. Não 
há consenso: muitos afirmam que 
explorar o gás de folhelho pode co-
locar o Brasil em um espaço ocu-
pado hoje por poucos países no 
mundo e muitos outros apontam 
a completa falta de preparo para 
isso. Os problemas vão desde da-
nos irreversíveis ao meio ambiente 
até a possibilidade de que, uma vez 
extraído, o gás não tenha como ser 
distribuído por falta de infraestru-
tura. Apontado como a tábua de 
salvação dos problemas energéticos dos Estados Uni-
dos hoje, o shale gas entrou na pauta do dia. Mas não 
funciona assim em todo lugar do mundo. O Brasil 
não tem gasodutos com a capilaridade necessária em 
todo o território para a distribuição imediata. Custo 
logístico e tributário reduzidos também contam a fa-
vor dos EUA. São vantagens que o Brasil não possui. 
Mas, o subsolo brasileiro guarda enormes riquezas em 
terra e mar. Uma delas abriga o bem mais precioso 

O Aquífero Guarani, nomeado em homenagem ao 
povo guarani, abrange partes dos territórios do Uruguai, 
Argentina, Paraguai e principalmente Brasil, ocupando 
1.200.000 km². A população atual do domínio de 
ocorrência do aquífero é estimada em 15 milhões de 
habitantes do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Santa 
Catarina. Possui um volume de aproximadamente  
55 mil km³ e profundidade máxima por volta de 1.800 
metros, com uma capacidade de recarregamento de 
aproximadamente 166 km³ ao ano por precipitação. É 
dito que esta vasta reserva subterrânea pode fornecer 
água potável ao mundo por 200 anos. Devido a uma 
possível escassez de água potável no planeta, que 
começaria em 20 anos, este recurso natural está sendo 
envolvido por altos interesses econômicos. Urgente 
discussão deve envolver, entre outros, o Ministério de 
Relações Exteriores e entidades de engenharia e da área 
ambiental dos estados citados.

Mapa esquemático do Aquífero Guarani.

 
 insegurança e mobilização
Exploração do "shale  gas" gera 

Área de confinamento
Área de afloramento

em todo o mundo – a água doce – ameaçada com a 
exploração do shale gas. No Piauí, a Justiça Federal de-
terminou a suspensão de todos os atos decorrentes da 
arrematação do bloco PN-T-597 pertencente à bacia 
do Parnaíba. A ANP e a União estão proibidas de rea-
lizar licitações enquanto não for realizada a Avaliação 
Ambiental de Área Sedimentar (AASS). Nesta edição, 
conselheiros do Clube de Engenharia apresentam os 
prós e os contras.

Aquífero Guarani pode
fornecer água ao mundo

Produção de gás, fumaça sulfurosa e chamas durante a queima de xisto.
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EDITORIAL 

Patrocínio:

O ano de 2014 reserva muitas emoções para nós brasileiros. Carnaval, Copa do Mundo e eleições prometem 
ocupar quase todo o nosso calendário. No entanto, devemos estar atentos para outras discussões que podem 
representar avanços para a sociedade de uma forma geral neste ano que se inicia.

Este é o caso da renovação dos contratos de prestação dos serviços de telefonia fi xa com as operadoras de 
telecomunicações atuais. Na privatização ocorrida em 1998, os contratos foram fi rmados com duração de 25 
anos, mas devem ser renovados a cada cinco anos, quando então novas condições podem ser pactuadas entre as 
partes. A discussão dos novos termos desses contratos ocorrerá em consultas públicas durante o ano de 2014 para 
que a assinatura se dê em 2015. 

Para dar partida nas refl exões e desejos da sociedade com relação aos pontos a serem discutidos e eventualmente 
inseridos contratualmente, a Anatel elaborou uma lista de perguntas para serem respondidas até o dia 31 de 
janeiro.  Universalização do serviço, qualidade, revitalização de orelhões, controle dos bens reversíveis à União ao 
fi nal dos contratos, aplicação de modelo de custos para correção de tarifas, possível indicação de um novo serviço 
público essencial para a população, são alguns dos tópicos que estarão sendo debatidos.   

O Clube de Engenharia, através da Divisão Técnica de Eletrônica e Tecnologia da Informação (DETI), já está 
trabalhando na resposta a estas perguntas e pretendemos atuar durante todo o ano nas audiências e consultas 
públicas que forem instituídas pela Anatel, no intuito de contribuir na melhoria do serviço de telefonia prestado 
ao cidadão. A par dessas iniciativas estaremos dando continuidade, junto com outras entidades da sociedade 
civil, nas propostas de um novo marco legal para nossas comunicações e da prestação da banda larga sob regime 
público. Ambos os projetos foram iniciados durante o ano de 2013, e estaremos buscando identifi car e explicitar 
nas candidaturas aos cargos eletivos do presente ano os compromissos com estas propostas.

Por ocasião da privatização do setor, a telefonia fi xa foi colocada em regime público por ser o serviço mais essencial 
para usuários à época. Atualmente o serviço está presente em 44 milhões de domicílios, com uma densidade de 22 
telefones por 100 habitantes, considerada baixa para padrões internacionais. Está estagnado nestes valores há anos 
por ter uma assinatura básica em torno de R$ 45,00, o que vem restringindo novas demandas, e pela concorrência 
com outras formas de comunicação. Em contrapartida a banda larga é hoje em dia o serviço de suporte para todas 
as aplicações, sejam elas de voz, dados ou imagem, o que deveria colocá-la como foco natural de atenção pelo 
poder público. Pela Lei Geral de Telecomunicações (LGT) é atribuição da Anatel propor a prestação de serviços 
essenciais à população em regime público para assegurar sua universalização, continuidade na prestação e maior 
controle de sua qualidade. 

Caso não sejam adotadas medidas de revitalização da telefonia fi xa, seu caminho será o da extinção e, seja 
para substituir a telefonia fi xa como serviço público, seja por sua importância já caracterizada pela sua 
essencialidade, a proposta da banda larga ser prestada em regime público deveria ser considerada. Neste 
sentido, a sociedade civil recentemente apresentou ao Ministério das Comunicações suas ideias de como este 
processo poderia ser conduzido.

Não temos dúvidas sobre a relevância das discussões dos contratos da telefonia. O serviço estará ainda em evidência 
nos lares brasileiros por muitos anos. No entanto, sua qualidade é questionada, as receitas anuais são vultosas e 
a atuação da Anatel é frequentemente posta em dúvida. Cabe à sociedade fi car atenta às discussões, participar e 
exigir melhores condições contratuais na prestação do serviço. O Clube de Engenharia estará acompanhando de 
perto todas as fases desse processo de discussão até a assinatura da renovação dos contratos.

A Diretoria 

Feliz 2014! Mas é bom estar atento
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AUTOVISTORIA Novos prazos, objetivos claros e mais diálogo
                                    Após a realização de oito debates multidisciplinares, o Clube de Engenharia constrói sólido arcabouço de informações e 

encaminha pedido de adiamento do prazo, fi nalmente acatado, para a execução dos serviços determinados pelas leis de autovistoria

Desde que foram outorgadas as Leis Estadual 6.400/13 
e Municipal 126/13, nova legislação regulamentada 
pelo Decreto Municipal 37.426/13, que obriga cerca 
de 300 mil edifi cações a serem vistoriadas a cada cinco 
anos por um engenheiro civil ou arquiteto, o assunto 
virou tema permanente no Clube de Engenharia. Em 
debates acalorados e concorridos, técnicos e especia-
listas das mais variadas áreas deram suas contribuições 
para uma análise completa e complexa sobre a nova le-
gislação e todas as suas implicações para profi ssionais, 
poder público e sociedade em geral. Foi ponto comum 
entre os debatedores as necessidades de novos prazos e 
ajustes urgentes na lei.

- Provas e proteção

Condomínios devem dispor das plantas dos projetos 
aprovados na Prefeitura e todos os demais projetos cor-
relatos que exigem o habite-se parcial. Elas devem estar 
à disposição das fi scalizações quinquenais ora obriga-
tórias por Lei, cuidadosamente arquivadas nos prédios 
que sofrerão vistorias ou não. A obrigatoriedade de 
construtoras entregarem as respectivas plantas aos con-
domínios devem ser mais uma sugestão de aperfeiçoa-
mento da lei. As plantas, de forma geral, pertencem aos 
condôminos que pagaram por elas no preço de aquisi-
ção dos imóveis onde o orçamento da construção sem-
pre contempla como primeiro item os projetos. Os cus-
tos variam de 1 a 3% do total do orçamento. Cabe aos 
síndicos reivindicarem as plantas junto às construtoras. 

A inspeção visual precisa ter um raciocínio pericial 
que deve ser gravado em fotos de alta resolução. Ví-
deos e todo tipo de registro visual são de fundamental 
importância para os profi ssionais e, também, para que 
o contratante – síndicos e administradoras – possam 
ter noção exata dos resultados do laudo e até onde o 
profi ssional foi capaz de vistoriar. Devem ser guarda-
das por muito tempo. Não é aconselhável uma foto 
local apenas. É importante que uma foto geral sempre 
acompanhe a local para deixar claro onde o problema 
está acontecendo. 

O laudo exige anotação multidisciplinar, o que é neces-
sário para que o profi ssional não incorra em exercício 
ilegal da profi ssão, mas a prefeitura registrará apenas 
uma ART. Há uma lei que permite ART de equipe, 
quando todos os profi ssionais que desenvolveram a vis-
toria são identifi cados. A melhor opção é pela Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) de equipe, melhor 
caminho para adequação ao sistema da prefeitura.

- Competência técnica
Há um grande perigo na seleção dos profi ssionais com 
base apenas no preço. Isso pode estimular o profi ssional 
que não tem a competência para o trabalho e desesti-
mular profi ssionais altamente competentes. É impor-
tante exigir a ART e a Certidão de Acervo Técnico. Elas 

são a garantia de que os profi ssionais contratados estão 
capacitados para o serviço.

Os síndicos devem dispor junto ao CREA-RJ ou CAU 
de cadastro de associados especializados em todas as 
etapas da construção civil habitacional, sem nenhum 
custo, para poderem escolher profi ssionais habilitados

- Responsabilidade e questões jurídicas

Para se resguardar o profi ssional deve reunir o maior nú-
mero possível de informações e documentos. A omissão 
de informação ou a anotação de informações falsas estão 
sujeitas a multa de cinco mil reais, bem como responsa-
bilização civil, profi ssional e criminal. Profi ssionais que 
assinam os laudos podem ser responsabilizados civil-
mente, através de ações indenizatórias. Ações criminais 
podem levar à privação de liberdade e direitos políticos. 
A punição administrativa resulta no impedimento de 
exercício da profi ssão. São ameaças reais. 

- Atualização e postura ética

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
de Janeiro (CREA-RJ), produziu cartilha (buscar Carti-
lha-Autovistoria_WEB.pdf no site www.crea-rj.org.br). 
Preocupa o crescente número de cursos de 24 horas que 
certifi cam pessoas para fazer laudos. O CREA-RJ fi rmou 
convênio com a UERJ para orientar tanto os profi ssionais, 
quanto síndicos e administradores. A diplomação feita por 
uma universidade é maior garantia da qualidade do curso. 

- Controle  

Ainda que o profi ssional seja capacitado para o traba-
lho, um olhar minucioso é fundamental. Um checklist 
é importante para que nada escape na hora da vistoria. 
O serviço vai desde a avaliação prévia para elaboração 
do orçamento até a análise dos módulos das edifi cações, 
que requer autorização prévia dos ocupantes. Antes de 
fazer o checklist e informar o preço do serviço, é preciso 
ver o tamanho e o estado do prédio. Sobre os profi ssio-
nais que venham a cobrar valores discrepantes demais 
ou que não façam o trabalho com seriedade, caberá aos 
conselhos de engenharia e arquitetura fi scalizarem.

Os Conselhos poderiam elaborar tabela de custos de 
laudos de vistorias de acordo com suas complexidades.

- Responsabilidade compartilhada

A lei precisa deixar claro que problemas graves ocorri-
dos algum tempo após a vistoria, por exemplo na área 
da engenharia mecânica, deve isentar de responsabi-
lidade os demais técnicos que também apresentaram 
ART, ART por equipes e, principalmente, o responsá-
vel único pelo laudo junto à Prefeitura.

Representantes da prefeitura dizem que a responsabili-
dade é do profi ssional que assina o laudo. Um debate 
importante é determinar até onde vai a responsabili-

dade do profi ssional e se inicia a responsabilidade do 
poder público. A lei não esclarece quem valida o laudo.

- Ação no Legislativo

Reformulações devem ser feitas principalmente no sen-
tido de garantir que os profi ssionais não sejam crimi-
nalizados e que suas imagens sejam preservadas caso 
algum problema aconteça. Da forma como está, a lei 
pode ser inexequível. 

- Vistoria Técnica de Edificações Lei no 6.400/12 - Estadual 
de 05/03/2013 e Lei no 126/13, Municipal de 26/03/2013 e 
Decreto no 37.426/13. Data: 25/09/13 – Coordenação: Abílio 
Borges, diretor técnico e Ricardo Khichfy, conselheiro. Debate-
dores: Silvio Henrique Coelho de Oliveira (coordenador geral 
de Fiscalização de Manutenção Predial) e João Batista Veronesi 
Junior (gerente da GVE). Promoção: DAT /DCO.

- Seminário sobre autovistorias na cidade do Rio de Janeiro. Data: 
22/10/13 – Coordenação: Iara Nagle, conselheira; Marcio Patusco, 
diretor. Debatedores: Luis Paulo Correa da Rocha  deputado (PSDB-
-RJ), autor da lei estadual; Eliomar Coelho vereador (PSOL-RJ); 
Silvio  Coelho e Veronesi Junior, Secretaria Municipal de Urbanis-
mo; José Schipper, diretor e assessor-chefe de Perícias do governo do 
estado; Sidney Menezes, presidente do CAU-RJ; Bruno Contarini, 
especialista em cálculo e recuperação de estruturas. Dia 23/10/13 
– Milton Mandelblatt, presidente do Instituto de Engenharia Legal 
(IEL); Manoel Lapa, Ricardo Khichfy e Antero Parahyba, conselhei-
ros. Promoção: DEC. Apoio: DAT/DCO /DES / DUR.

- Lei municipal de autovistoria: o papel dos conselhos pro� ssio-
nais e as responsabilidades administrativa, civil e criminal dos 
peritos. Data: 11/11/13 – Coordenação: Abílio Borges, diretor; 
Iara Nagle, conselheira. Debatedores: Regina Conceição Correa 
Ribeiro, Marcio Luis de Oliveira Marques, Ibá dos Santos Silva, 
Agostinho Guerreiro, Sidney Menezes, Katia Maria Farah Arruda e 
Ana Maria de Andrade Sanches. Promoção: DAT.

- Avaliação da resistência do concreto em estruturas exis-
tentes para � ns de veri� cação da segurança e recomendações para au-
tovistoria de edi� cações. Data: 12/11/13  –  Coordenador:  Manoel Lapa, 
conselheiro. Palestrante: Paulo Roberto do Lago Helene, professor titular
da Universidade de São Paulo.Promoção: DAT/DES.

- Autovistoria: aspectos jurídicos e legais, atribuições técnicas 
e responsabilidade. Data: 18/11/13 – Coordenação: Abílio Bor-
ges, diretor técnico; Uiara Martins, conselheira. Debatedores: Luiz 
Ricardo Silva Ferreira, advogado, e Marco Antonio Barbosa, do 
Senge-RJ. Promoção: DAT/DEP/DTRL.

- Repercussões do Congresso Brasileiro de Avaliações e Perí-
cias – Cobreap/2013. Data 26/11/13. Coordenação: Iara Na-
gle, conselheira. Painel 1 – Perícias Judiciais e Extrajudiciais: 
engenheiros(as) Eliane H. Camardella Schiavo, José Schipper, Ju-
lio Cesar Ribeiro de Barros, Milton Mandelblatt, Mario Celano.  
Painel 2 –  Avaliação de Imóveis e Normas ABNT: engenheiros(as) 
Domingos Saboya, Sérgio Antão, Gilson Martins e arquitetos Mau-
ro Gomes, Ronaldo Foster Vidal. Promoção: DAT / DEC

- Autovistoria: implicações técnicas e jurídicas e legislação per-
tinente. Data: 28/11/13 – Luiz Kutwak. Promoção: DAT/DEC.  
Apoio: Instituto de Engenharia Legal (IEL).

- Autovistoria: prédios preservados, tombados e antigos. Data: 
02/12/13 – Kátia Farah, conselheira; Luiz Carneiro, diretor; Ronal-
do Foster, arquiteto; Claudio Antonio  Lima, professor da UFRRJ, 
Eliomar Coelho, vereador, Olíneo Coelho, arquiteto e Duaia Vargas, 
presidente da Abea Nacional. Promoção: DAT, DEC, DCO e DUR.

Até que se esgote o debate...
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ENERGIA E MEIO AMBIENTE

Muitas variáveis 

Batido o martelo na 12a  Rodada de Leilões da Agência Nacional do Petróleo, o Brasil entra para o pequeno grupo 
dos países exploradores do "shale gas". Argumentos contrários e favoráveis à exploração do gás natural não convencional, 

o gás de folhelho, levantam um debate que vai desde a viabilidade econômica até a possibilidade de contaminação 
do maior reservatório subterrâneo de água doce do país, um dos maiores do mundo.

Entre divergências e ponderações, um questionamento 
é frequente: não é hora de lançar mão do gás de fo-
lhelho enquanto ainda temos tanto óleo para explorar. 
Mais que isso, não é seguro entregar blocos que sofre-
rão métodos tão invasivos sem que seja possível garantir 
que as empresas estão tomando os cuidados necessários. 
Pelo mundo afora, a questão segue em aberto. No Bra-
sil, parece resolvida e, justamente por isso, o conselhei-
ro Paulo Metri não acredita em uma resolução fácil da 
questão. “Não consigo ver o governo voltando atrás a 
menos que houvesse um grande movimento de massa, 
indignação total com todas as Organizações Não Go-
vernamentais ambientalistas se posicionando para dizer 
que isso é o cúmulo da agressão ambiental. Não ha-
vendo esse movimento, tudo vai acontecer como pre-
visto. Infelizmente, hoje, os gritos da população e dos 
técnicos são considerados como acidentes de percurso, 
ocorrências menores negativas. É como uma guerra: al-
guns soldados morrem e são consideradas baixas dentro 
do esperado por quem está decidindo os destinos do 
país. Não acreditam que haverá perda política devido 
aos leilões”, explicou.

e decisões precipitadas

Um dos maiores reservatórios subterrâneos do mundo, 
o Sistema Aquífero Guarani, se estende por cerca de 
1 milhão  e 195 mil quilômetros quadrados, com terri-
tórios em oito estados brasileiros – incluindo São Paulo 
e Paraná e três países vizinhos, Argentina, Paraguai e 
Uruguai. Segundo ata de conclusão do seminário de 
lançamento do Projeto Proteção Ambiental e Gerencia-
mento Sustentável Integrado do Sistema Aquífero Gua-
rani, realizado em 2000, na Argentina, sua exploração 

através de poços profundos permite a extração de até 
um milhão de litros por hora. Cerca de 15 milhões de 
pessoas estão no domínio de ocorrência do aquífero, do 
qual usamos, anualmente, cerca de 1 km³ de água, sendo 
94% pelo Brasil, 3% pelo Uruguai, 2% pelo Paraguai 
e 1% pela Argentina. Cerca de 80% do total é usado 
para o abastecimento público e 15% para processos in-
dustriais, dominantemente pelo Estado de São Paulo.  

Fonte hídrica de qualidade fundamental para o su-
primento de água potável para várias cidades, o 
Aquífero Guarani entra no debate da exploração do 
gás de folhelho como um tesouro ameaçado. Entre 
os blocos arrematados na 12a rodada estão os que 
compõem os setores de Paraná SPAR-CN e Paraná 
SPAR-CS, da Bacia do Paraná. São 16 blocos que 
serão explorados pela Petrobras e Petra Energia e es-
tão exatamente abaixo do reservatório de água doce. 
O Guarani também converge com a Bacia do Pare-
cis, mas os blocos leiloados nessa área não receberam 
lances. Ficaram para uma possível futura licitação. 

Segundo alertas dados pelo Clube de Engenharia e pela 
Associação de Engenheiros da Petrobras (Aepet), o fra-
turamento hidráulico (ou fracking, como a técnica é 
conhecida em inglês), método usado para a extração do 
shale gas, pode colocar o aquífero em grande perigo de 
contaminação. Para a extração do gás é feita uma perfu-

ração de poço na vertical que, em dado momento, segue 
na horizontal e, a partir daí, passa a explodir as rochas e 
injetar enorme quantidade de água e produtos químicos 
para liberar o gás. Para algumas entidades de classe e es-
pecialistas, o impacto exato do fraturamento das rochas 
e da injeção de água e químicos continua desconhecido.

O perigo no método não é consenso. Na verdade, 
desde os anos 80, a Petrobras vem usando o método 
de fraturamento hidráulico de rocha em casos onde 
se faz necessário. Tadachi Takashina, conselheiro do 
Clube de Engenharia e especialista em perfuração e 
completação de poços, explica que o foco da preocu-
pação não é o método em si, mas quem vai fazer uso 
dele. “Se o responsável pela técnica conhece a geolo-
gia do reservatório é possível trabalhar com segurança. 

 

Fonte hídrica de qualidade 
fundamental para o suprimento de 
água potável para várias cidades, 

o Aquífero Guarani entra no debate 
da exploração do gás de folhelho 

como um tesouro ameaçado.

através de poços profundos permite a extração de até 
um milhão de litros por hora. Cerca de 15 milhões de 
pessoas estão no domínio de ocorrência do aquífero, do 
qual usamos, anualmente, cerca de 1 km³ de água, sendo 
94% pelo Brasil, 3% pelo Uruguai, 2% pelo Paraguai 
e 1% pela Argentina. Cerca de 80% do total é usado 
para o abastecimento público e 15% para processos in-
dustriais, dominantemente pelo Estado de São Paulo.  

Fonte hídrica de qualidade fundamental para o su-
primento de água potável para várias cidades, o 

Blocos oferecidos

O bem mais precioso

Fonte: www.anp.gov.br
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O problema é que não há como saber como será re-
alizado pelas empresas que não conhecemos. É como 
um dinamite. Na mão de alguém treinado para usá-
-lo, pode ser muito útil e seguro. Já nas mãos de uma 
criança, não há controle e é perigoso”, exemplifi ca.

A questão é complexa porque ainda que houvesse 
pesada fi scalização, não seria possível garantir a se-
gurança do aquífero, já que ela só é efi caz depois do 
sinistro. Não há outra saída: o responsável pelo tra-
balho terá que conhecer bem as formações que terá 
que atravessar até chegar à formação que vai ser fra-
turada. Se as formações de cima ou de baixo forem 
muito frágeis, pode haver o rompimento da forma-
ção capeadora, permitindo comunicação entre zo-
nas, criando um desastre ecológico. Neste caso, con-
trole existe, mas é exclusivo de quem vai extrair. Só 
quem excuta o trabalho pode garantir segurança. 

A conselheira Maria Glicia da Nobrega Coutinho, che-
fe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM), concorda com Tadachi. 
Ela acredita que a relevância do Aquífero Guarani “afas-
ta qualquer iniciativa por parte do governo brasileiro 
que venha a permitir a exploração de gás de folhelho na 
Bacia Sedimentar do Paraná sob condições que possam 
colocar em risco o aquífero”, mas também destaca que, 
segundo pesquisas internacionais, o método de fratu-
ramento hidráulico de rocha não está necessariamente 
relacionado à contaminação do meio ambiente, desde 
que usado da forma correta. “Pesquisadores americanos 
da Duke University, USA, com base em análises iso-
tópicas de química de água em amostras de superfície 
(águas residuais) do 'Marcellus shale gas', na Pennsylva-
nia, demonstraram, após investigar milhares de amos-

A questão é complexa porque 
ainda que houvesse pesada 

fi scalização, não seria possível 
garantir a segurança do 

aquífero, já que ela só é efi caz 
depois do sinistro.

tras, que 85% das amostras analisadas que apresen-
taram teores em metano substancialmente mais altos 
eram provenientes de poços que apresentaram proble-
mas técnicos nas perfurações (falta de cimentação e uso 
de  tubulação inadequada). Desta forma fi ca afastada 
a contaminação ao meio ambiente pelo processo fra-
cking. O risco existe, mas não relacionado  ao processo 
'hydraulic fracturing'. O perigo está na aplicação incor-
reta do método”, conclui Maria Glicia.

De acordo com as informações oferecidas pelo go-
verno, antes da rodada, os blocos oferecidos foram 
liberados pelos órgãos licenciadores na área do meio
ambiente. No caso da Bacia do Paraná, os parece-
res são do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb). O parecer do IAP apontou sobreposição 
de áreas de exploração com unidades de conserva-
ção estaduais e federais, além de áreas estratégicas 
para conservação e restauração da biodiversidade e 
terras indígenas. O documento não fala do aquífero. 

Já de acordo com o parecer técnico preparado pelo 
Departamento de Avaliação Ambiental de Empreen-
dimentos da Diretoria de Avaliação de Impacto, alto 
risco de contaminação de águas subterrâneas, “em re-
lação à vulnerabilidade de águas subterrâneas, existem 
áreas consideradas de alta vulnerabilidade e risco de 
poluição”. O documento chama atenção para a conver-
gência com o aquífero: “Os blocos exploratórios estão 
inseridos no Sistema Aquífero Guarani, e a região é ca-
racterizada, conforme mapa elaborado pelo Ministério 
do Meio Ambiente e adaptado pela Agência Nacional 
de Águas, como área potencial de descarga de regime 
fi ssural/poroso”. Segundo a ANP, as áreas localizadas 
dentro de reservas naturais e indígenas foram excluí-
das do leilão. Já o alerta quanto à possibilidade clara de 
contaminação do Aquífero Guarani não foi sufi cien-
te para a suspensão do leilão também desses blocos.

As duas grandes vencedoras do leilão nas áreas em que 
as reservas de gás de folhelho coincidem com o lençol 
freático do Aquífero Guarani foram a Petra Energia, 
com sete blocos, e a Petrobras com nove. Empresa ge-
nuinamente brasileira e majoritariamente estatal, pode-
-se esperar que a exploração da área seja mais cuidadosa 
por parte da Petrobras. Segundo Paulo Metri, “não se 
pode esperar da Petrobras que ela faça a moratória. Essa 
decisão tem que vir da presidente Dilma, como uma 
ordem para a ANP mandar as empresas, que hoje ex-
ploram as áreas, suspenderem suas atividades”. Metri 
lembra que a ANP pode pedir, inclusive, renegociação 
de contratos, paralisando o cronograma inicial.

Tadachi acredita que, ao arrematar os blocos, a Petrobras 
estava provavelmente pensando em um investimento 
a longo prazo para o gás natural não convencional. “A 
tecnologia é conhecida pela Petrobras e é certo que ela 
explorará seus blocos observando todos os critérios de 
cuidado com o meio ambiente”, apostando na postura 
mais voltada para os interesses da nação que já marca-
ram a história da empresa em outros episódios. Já a Petra 
Energia, a outra grande vencedora nas áreas do Paraná, 
já em janeiro de 2013 anunciava testes na Bacia de São 
Francisco em busca de gás de folhelho. Segundo infor-
mações publicadas no jornal Brasil Econômico, em maio 
desse ano, a empresa se associou à americana FTS In-
ternational, especializada na tecnologia de fraturamento 
hidráulico, já se preparando para a exploração no Brasil 
da nova fronteira energética inaugurada pelos EUA.

Para Maria Glicia o papel da Petrobras nessa nova fron-
teira energética é determinante no Brasil. Para ela, a 
Petrobras, detentora de excelência técnica, “é a única 
que poderia realizar os estudos necessários, fazendo uso 
do seu extraordinário acervo de dados e informações 

sobre as bacias sedimentares brasileiras”. Com base 
nessas informações, seria possível passar para uma se-
gunda fase e, com segurança, selecionar áreas-piloto 
para a implantação de projetos pioneiros contemplan-
do as diferentes etapas para o aproveitamento desses 
recursos, desde a exploração, desenvolvimento, viabi-
lidade econômica, até o monitoramento dos impactos 
ambientais e sociais. “A partir daí o país estaria apto 
a pensar numa política para a exploração de gás e/ou 
óleo em hidrocarbonetos não convencionais”, aponta.

Os debates sobre a exploração do gás de folhelho evi-
denciam que, mesmo que não houvesse convergência 
entre as áreas dos poços com o Aquífero Guarani, ain-
da assim, haveria dúvidas sobre o processo como um 
todo e sua viabilidade no Brasil. Metri destaca que 
o shale gas não é tão comercializável quanto o petró-
leo. Segundo ele, para exportar o gás de folhelho, de 
forma análoga ao gás natural, é preciso colocá-lo sob 
alta pressão, requerendo gasodutos e terminais espe-
cífi cos nos portos, além de navios especiais, e tudo 
isso acaba encarecendo todo o processo bem acima do 
que é gasto para exportar petróleo. Segundo afi rmou 
Metri, se for obrigatório o uso do shale gas, ele deverá 
ser usado no mercado interno e não exportado. “O 
gás de folhelho, seria mais atraente para uso local. Ele 
poderia substituir algum derivado do petróleo, como 

o diesel e o óleo combustível nas indústrias, por exem-
plo. Com isso, haveria uma necessidade menor de refi -
no, deixando o petróleo para outros fi ns”, esclareceu.

A recente exploração do gás de folhelho também 
desencoraja as empresas. Tecnologia relativamente 
nova, ainda há dúvidas se há lucratividade a ponto 
de justifi car o que é gasto na extração. Mesmo nos 
Estados Unidos, onde a exploração do shale gas já se 
instalou e tem sido apresentada como a salvação das 
questões energéticas do país, os problemas começam 
a ser divulgados pela mídia. Uma pesquisa do New 
York Times de junho de 2011 apontou que a extra-
ção “poderia se revelar menos fácil e mais cara do que 
afi rmam as empresas, como se vê pelas centenas de 
e-mails e documentos trocados pelos industriais a esse 
respeito, além das análises dos dados recolhidos em 
milhares de poços”. Artigo publicado pela Associação 
dos Engenheiros da Petrobras (AEPET) explica que 
o fraturamento hidráulico não tem efeitos ruins ape-

Para retirar o gás, é feito um poço na 
vertical que, em certo ponto, segue 
na horizontal por dentro da rocha de 

folhelho, explica Paulo Metri. 
A injeção de água e produtos 

químicos à alta pressão faz com 
que o gás seja liberado. 

Órgãos ambientais

Pressão e controle social

Viabilidade duvidosa

e decisões precipitadas
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nas sobre o meio ambiente, mas também no âmbito 
econômico, por ter uma produção de vida curta. “Na 
revista Nature, um ex-consultor científi co do gover-
no britânico, David King, esclarece que o rendimen-
to de um poço de gás de folhelho diminui de 60% 
a 90% após seu primeiro ano de exploração”. Essa 
queda na produção pode inviabilizar todo o processo.

Para retirar o gás é feito um poço na vertical que, em 
certo ponto, segue na horizontal por dentro da rocha 
de folhelho, explica Paulo Metri. A injeção de água e 
produtos químicos à alta pressão faz com que o gás seja 
liberado. Já se sabe que é necessário continuar furan-
do novos poços de forma constante porque a liberação 
do gás só tem funcionado por algum tempo antes da 
produção cair. “O decaimento das jazidas é muito gran-
de e para manter a produção em determinado nível é 
preciso fazer novos furos em outras direções. Isso não 
era previsto pelos idealizadores do processo. Mais poços 
signifi cam mais gastos e pode ser que isso torne inviável 
a exploração”, destacou Metri.

O jornalista Wolf Richter, na Business Insider, também 
citado pelo artigo da AEPET, concorda: “A economia do 
fraturamento é destrutiva e devora o capital a uma ve-
locidade impressionante, deixando exploradores sobre 
uma montanha de dívidas quando a produção cai. Para 
evitar que essa diminuição engula seus lucros, as com-
panhias devem prosseguir bombeando, compensando 
poços esgotados com outros que se esgotarão amanhã. 
Cedo ou tarde esse esquema se choca com um muro, o 
muro da realidade”. Também dos EUA vem um exem-
plo prático. O sítio de Eagle Ford, no Texas, considerado 
“a mãe dos poços de shale gas”, tem uma queda anual de 
produção que passa dos 42%. Para garantir resultados es-
táveis é preciso furar quase mil poços suplementares por 
ano no mesmo sítio. A despesa chega a US$ 12 bilhões.

As empresas que arremataram os blocos oferecidos irão, 
em uma primeira fase, pesquisar as áreas. Isso signifi ca 
que é das empresas a obrigação de buscar o gás. Quan-
do vendido, o bloco é oferecido como uma área com 
potencial para o gás natural e gás natural não conven-
cional, mas não há certeza. As dúvidas, no entanto, não 
são tão grandes. Para atrair interesse de investidores, a 
ANP investiu em pesquisa nas áreas e investiu ela mes-
ma uma quantia generosa na exploração dos blocos a 
serem leiloados.
  
De acordo com dados publicados pela ANP na apre-
sentação “Os estudos geológicos da ANP e a seleção 
das áreas exploratórias para as rodadas de licitações”, 
para a 12a rodada, houve um “investimento sistemá-
tico na aquisição de dados geológicos e geofísicos que 
permitiram à ANP seleção de áreas exploratórias”. So-
mente na Bacia do Paraná foram investidos R$165 
milhões e outros R$100 milhões estão previstos para 
2014/2015. No ano de 2013, a ANP destinou R$ 600 
milhões para a aquisição de dados geológicos. Segun-
do documento da agência, as áreas da 12a rodada fo-
ram 100% selecionadas com bases em estudos da ANP.

Os gastos são pesados, mas necessários, defende Maria 
Glícia. “São vários os parâmetros que precisam ser de-
monstrados e testados, antes de se fazer uso de qualquer 
bem mineral. Na pesquisa mineral, tanto na mineração 
como para óleo (e gás), a questão central é a geologia. 
É preciso primeiramente conhecer a potencialidade da 
substância em cada área pesquisada, defi nir números so-
bre recursos e reservas fundamentados numa sólida base 
técnica e, a seguir, processar as simulações de viabilidade 
econômica. Por fi m, vem a análise, o domínio tecno-
lógico e a aplicação de técnicas de exploração adequa-
das”, explicou, destacando que o sucesso da estratégia 
exploratória está intimamente ligado ao cumprimento 
das diversas fases do ciclo de investigação. “É um pro-
cesso lento e oneroso, que exige investimentos contínu-
os e expressivos, além de competência técnica nas suas 
diferentes fases, o comprometimento dos  investidores 
e uma  prática de política de governo estável e confi á-

vel. Queimar etapas põe em risco o sucesso de qualquer 
empreendimento no setor mineral ou energético. Trata-
-se, portanto, de um negócio de longo prazo de matura-
ção, não obstante o alto retorno no qual o permanente 
acompanhamento da inovação tecnológica é imprescin-
dível”, destacou a conselheira.

Há quem diga que o problema da exploração do gás de 
folhelho no Brasil não está embaixo do solo, mas acima 
dele. Para que o consumo do gás fosse viável, o país 
precisaria de uma malha de gasodutos efi ciente, como 
no caso dos Estados Unidos. No Brasil, a realidade é in-
versa. Tradicionalmente, fala-se que o Brasil queimava 
muito gás nas plataformas e a explicação da Petrobras 
era que para utilizar o gás associado, seriam necessários 
gasodutos. Segundo Metri, a questão é complexa: “É 
como quando se pergunta quem nasceu primeiro, o ovo 
ou a galinha. Fala-se que não se consome gás porque 
não há rede de distribuição e dizem que a rede não exis-
te porque falta oferta”. Para ele, mercado consumidor e 
infraestrutura precisam ser planejados juntamente com 
o campo de gás. “Esse planejamento deve ser feito assim 
que houver a comprovação da existência do gás”, explica.

Há tempo, no entanto, de preparar o mercado para a 
energia gerada a partir do gás de folhelho. Em Mexi-
lhão, na costa de Santos, a Petrobras construiu imensa 
estação intermediária para impulsionar o gás até seu 
mercado, em São Paulo. Uma saída possível seria a ins-
talação de termelétricas próximas aos poços de shale gas. 
Além de ser menos poluente que a queima do carvão e a 
madeira, a energia – e não o gás – teria de ser levado aos 
consumidores, facilitando muito o processo. A outra 
opção seria usar a infraestrutura que o país já tem, que 
corta o eixo norte - sul do país. “A Petrobras tem uns 
95% da infraestrutura para o transporte do gás. Outras 
empresas poderiam usar os dutos, desde que pagassem 
o direito de passagem, explica Tadachi, apontando mais 
fontes de custos em uma exploração bastante duvidosa.

A conselheira Maria Glicia destaca que a indústria mi-
neral de um país é tanto mais competitiva quanto maior 

for a sua facilidade de acesso ao bem mineral pesquisa-
do e a existência de uma rede efi ciente de distribuição 
para comercialização e exportação, além da existência 
de políticas públicas estáveis. “Disponibilidade de in-
fraestrutura é um item que exige comprometimento do 
Estado, de forma séria e confi ável.Temos conhecimento 
que a infraestrutura  do país encontra-se em estado crí-
tico e alarmante, demandando urgentemente vultosos 
investimentos para a sua recuperação. No caso especí-
fi co do gás ou óleo em folhelho, que apresenta enorme 
distribuição de áreas de ocorrências em várias bacias 
sedimentares brasileiras onshore num país de dimensão 
continental, o Brasil não está preparado para atender 
uma distribuição efi ciente e efetiva”, alerta. 

No cenário global, a busca por novas fontes de energia é 
uma constante, bem como a tensão política entre países 
autossufi cientes e países dependentes, gerando confl i-
tos temporários. A descoberta de novas áreas potenciais 
de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais 
também é destaque no mundo. “Possivelmente, num 
futuro próximo, um novo cenário geopolítico será de-

O fraturamento hidráulico (ou fracking, como a técnica é conhecida em inglês), método usado para extração do shale gas, 
pode colocar o aquífero  em grande perigo de contaminação.
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lineado, diferente do atual cenário de dependência do 
Oriente Médio, ao qual o mundo tem sido submetido”, 
afi rma Maria Glícia. O “boom do shale gas ou shale oil” 
se insere nesse contexto onde a euforia de potenciais 
investidores e industriais, da mídia, gestores públicos 
e até mesmo da comunidade científi ca parecem tirar 
a atenção geral da prudência necessária para que tudo 
ocorra como esperado. 

De acordo com Maria Glicia, para além dos aspectos 
técnicos e ambientais, o poder geopolítico empresta-
do ao tema, por ter sido os Estados Unidos os pre-
cursores no amplo uso do gás de folhelho, é determi-
nante e seus refl exos reverberam em todo o mundo. 
Já em 2011, o Departamento de Energia dos EUA 
já demonstrava que 30% da produção de gás do país 
têm o 'shale gas' como fonte. A conselheira destaca, 
no entanto que, ainda assim, não há unanimidade 
por lá. Como resultado de um incidente ocorrido 
após 10 anos de corrente aplicação do processo de 
extração de gás de folhelho, a comunidade ameri-
cana vive a ambiguidade na sua exploração. “Em 
Pittsburgh, sete entre dez americanos defendem a ex-
tração do gás de folhelho, graças à geração de  opor-
tunidades econômicas para a região. Já na Pennsyl-
vania, um em cada quatro é contra, por questões de 
ameaças ao meio ambiente.  No  Texas o ponto de 
vista sobre a exploração de perfurações para  gás na-
tural depende de quem é interrogado: os empregados 
na indústria, seus amigos e parentes ou os benefi -
ciados por royalties são todos favoráveis à medida.”

Na Europa, a situação varia de país para país. En-
quanto a França segue priorizando seus investimen-
tos em energia nuclear, a Polônia adotou postura se-
melhante à dos norte-americanos, buscando se livrar 
do suprimento de gás da Rússia e, por isso, tem prio-
rizado a exploração deste tipo de hidrocarboneto 
não convencional, assegurando abastecimento e fa-
zendo uso das expressivas reservas de shale gas como 
fator de reserva estratégica.  A Alemanha, detentora 
de signifi cantes recursos de shale gas, apresentou em 
2012 os primeiros resultados dos estudos conduzi-
dos pelos pesquisadores do Serviço Geológico Ale-
mão (BGR). Desenvolvidos pelo Projeto NiKo na 
região norte do país e no Rhine Graben, os estudos 
avaliaram em 13 trilhões de metros cúbicos de gás 
natural, com  apenas 10% desse total recuperados. 
As pesquisas avançam para a avaliação do potencial 
em shale oil. Os pesquisadores prosseguem também 

investigando a aplicação do método hydraulic frac-
-turing, bem como a migração de fl uidos para as ro-
chas adjacentes.  

O Reino Unido permanece atento às experiências 
dos USA sobre a extração de gás natural onshore por 
processos não convencionais e segue debatendo o 
assunto e promovendo conferências com a comuni-
dade internacional, buscando informações para ex-
plorar os seus gigantescos recursos de shale gas. Além 
do permanente contato com países que exploram gás 
natural onshore não convencional, os ingleses têm de-
batido a questão envolvendo diversos fóruns, desde 
o Parlamento Britânico e gestores públicos até a co-
munidade científi ca. Como resultado desses debates, 
está sendo proposta a zona costeira em  Welsh para 
ser testada, usando perfurações por hydraulic fractu-
ring para exploração de gás de folhelho. Com base no 
planejamento de 2010 outras regiões foram também 
propostas para aproveitamento do shale gas: Llan-
dow (Vale of Glamorgan), Woodnesborough (Kent), 
Falkirk (Scotland) e Keynsham (Avon). “É impor-
tante mencionar que a aplicação do método fracking 
para aumentar a permeabilidade e a conectividade em 
projetos de energia geotermal (Eden Project e United 
Downs), foi proposta por companhias que operam 
em Cornwall, no Reino Unido. Interessante que nes-
sas áreas, as reclamações da comunidade rural com a 
implantação de projetos são em ordem de importân-
cia: ruídos (vibrações) com os trabalhos de perfura-
ções;  preocupação com o trânsito pelo aumento no 
número de veículos; aumento da população local e  
das indústrias; e, por último, contaminação dos re-
cursos hídricos subterrâneos. Problemas relacionados 
com causas geológicas – instabilidades subterrâneas 
(terremotos, tempestade sísmica) não foram mencio-
nados como fatores de preocupação  na exploração de 
gás de folhelho por fracking”, informa Maria Glicia.

Um movimento ante fracking tem crescido no Reino 
Unido, infl uenciado pelo ocorrido no EUA, com a exi-
bição, em 2010, dos fi lmes GasLand e Th e Promised 
Land e do documentário Frack Nation, expondo cenas 
de  contaminação de água de poços e chamas na água 
de pia em cozinha, em função do gás  metano, ocorri-
das na zona rural na Pensilvânia. 
    

Finalmente, com base no cenário internacional, a con-
selheira Maria Glicia destaca que, por uma questão de 
estratégia, para manter a sua posição de reconhecida 
reputação internacional conquistada na exploração 
de óleo e gás em hidrocarbonetos convencionais, “o 
Brasil não deveria fi car alheio ao desenvolvimento de 
técnicas exploratórias e ao avanço da inovação tecno-
lógica na exploração do shale gas. No entanto, enten-
de que antes de qualquer decisão, o país precisa im-
plantar um programa nacional para conhecer seus re-
cursos e reservas em gás de folhelho, lançando mão de 
um amplo acervo e conhecimento geológico (sísmica, 
dados de poços e afl oramentos), além de apontar uma 
instituição responsável pelo tratamento desses dados 
e disseminação de números confi áveis. 

A indústria mineral de um país é 
tanto mais competitiva quanto maior 
for a sua facilidade de acesso ao bem 
mineral pesquisado e a existência de 

uma rede efi ciente de distribuição 
para comercialização e exportação, 

além da existência de políticas 
públicas estáveis.  

Movimentos sociais, entidades de classe e organizações 
não governamentais realizaram, em São Paulo, 
dia 13 de novembro último, amplo debate sobre os 
impactos socioambientais da exploração do shale 
gas no Brasil. Defendem a moratória do “xisto” e 
articulam resistência contra o processo de fracking, 
entre outras instituições, o Ibase, Greenpeace, ISA, 
Fase e CTI com o apoio da CNBB, Pastoral da Terra, 
Sindipetro-RJ, AEPET, ASIBAMA, Fórum dos 
Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica 
nas Cercanias da Baía de Guanabara (FAPP-BG), 
Fórum dos Afetados por Petróleo e Gás do Espírito 
Santo e Instituto Socioambiental. 

Muitos dos 240 blocos com potencial exploratório 
estão próximos a comunidades indígenas isoladas e 
em sobreposição com importantes aquíferos, como 
o do Paraná e o de Parecis, em Roraima. Ricardo 
Baitelo, do Greenpeace, questiona o desrespeito às 
comunidades tradicionais e o poder da indústria do 
petróleo: “As terras indígenas são moldadas de acordo 
com o que será ofertado na Rodada de Óleo e Gás. É 
uma invasão”.

No Peru, a exploração de petróleo nas décadas de 
1970 e 1980 em regiões próximas às terras indígenas 
e reservas extrativistas, gerou muitos confl itos, conta 
Conrado Octavio, do Centro de Trabalho Indigenista: 
“Após os  confl itos, os trabalhos foram suspensos e agora 
querem retomar a agenda de óleo e gás na região, isso 
sem consultar os povos indígenas”, afi rmou Conrado. 

o momento é de estudar"
"Nem fraturar, nem faturar,

Fonte: Agência Petroleira de Notícias

Durante o fechamento desta edição, em 14 de 
janeiro, fomos surpreendidos com a notícia de  
que a Justiça Federal determinou a imediata 
suspensão de todos os atos decorrentes da 
arrematação do bloco PN-T-597 pertencente à 
bacia do Parnaíba, no que se refere à exploração 
do shale gas. A decisão é fruto do deferimento 
do pedido de liminar do Ministério Público 
Federal no Piauí, em ação civil pública ajuizada 
pelo procurador da República Antônio Marcos 
Martins Manvailer, em novembro deste ano.

Pela decisão, a ANP (Agência Nacional do 
Petróleo) e a União fi cam proibidas de realizar 
outras licitações com a fi nalidade de exploração 
na bacia do Parnaíba, enquanto não for realizada a 
Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AASS), 
prevista na portaria ministerial de no 198, de 5 de 
abril de 2012, do Ministério de Minas e Energia. 

é suspensa pelo MPF
Exploração no Piaui
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NE 
                                                                                                              

         2013          2012

ATIVO
CIRCULANTE 2.451.935 1.984.838
DISPONIVEL 671.048 178.965
Caixa 632 2.100
Banco Conta Movimento 264.273 31.490
Títulos com Liquidez imediata  406.143 145.375
CRÉDITOS 1.037.452 1.053.634
Créditos Locatários                                       (4) 430.560 339.733
Créditos de Locatários com atras                  (5) 520.126 509.209
Outros Créditos a  Re ceber                           (6) 86.766 205.692
CRÉDITO PROCESSOS LOCATÍCIOS 617.598 617.598
Crédito Cobrança Judicial                             (7)  617.598 617.598
DESPESAS A APROPRIAR 125.837 134.641
Despesas Antecipadas 125.837 134.641
NÃO CIRCULANTE 29.960.788 29.704.293
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0 11.438
Depósitos Judiciais                                         (8) 0 11.438
IMOBILIZADO                                           (9) 29.701.146 29.485.604
Bens Móveis - Sede Social 875.437 855.429
Bens Imóveis 28.016.880 28.016.880
Bens Móveis - Sede Campestre 13.295 13.295
Projeto 130 anos 795.534 600.00
INTANGÍVEL 259.642 207.251
Marcas e Patentes 25.730 20339
Portal Clube de Engenharia 142.463 95.463
Softwares                 91.449 91.449
TOTAL DO ATIVO 32.412.723 31.689.131

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA

CLUBE DE ENGENHARIA - BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ 33.489.469/0001 - 95

 Exercícios fi ndos em 31 de agosto de 2013 e 2012

ATIVO    ( valores expressos em reais )

PASSIVO    ( valores expressos em reais )
                                                                                                 

NE 
                                                                                                              

         2013          2012

PASSIVO
CIRCULANTE 969.739 1.094.865
Fornecedores                                                               10 87.040 143.881
Obrigações Fiscais e Sociais                                         11           45.638 50.054
Outras Obrigações                                                      12 535.326        548.656
Provisão de Férias 70.820 114.780
Provisão de 13º Salário 114.974 59.674
Provisão P/Contingências Fiscais – ITR 80.941 70.820
Provisão p/ Passivos Contingentes                               13    35.000 107.000
NÃO CIRCULANTE 31.442.984 30.594.266
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                      21.200 21.200
Provisão p/ Passivos Contingentes                               13     21.200 21.200
PATRIMÔNIO SOCIAL                                           14 31.421.784 30.573.066
Superávit do Exercício 788.156                                                                        70.509
Superávit/ Défi cit Acumulado 4.614.996 4.483.925
Reservas 26.018.632 26.018.632
TOTAL DO PASSIVO 32.412.723 31.689.131

                                                                                                                  
                                                                                 NE  2013  2012
RECEITAS OPERACIONAIS 4.713.232 4.456.518

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 756.913 822.952
Contribuições de Sócios 379.008 366.7443
Serviços de Atendimento ao Associado 366.026 445.501
Atividades Sede Campestre 11.879 11.008
RENDAS PATRIMONIAIS 3.775.316 3.272.062
Alugueis de Imóveis 3.114.833 2.725.759
Receitas Financeiras 5.493 23.460
Outras Receitas 654.990 522.843
RENDAS EXTRAORDINÁRIAS 181.003 361.504
Exposições e Congressos 180.000 360.765
Outras Receitas                                           1.003 739
DESPESAS OPERACIONAIS (3.925.076) (4.386.009)
Pessoal e Encargos Sociais (1.436.548) (1.573.053)
Material de Consumo (133.536) (154.949)
Despesas c/Prestação de Serviços (1.117.599) (1.209.347)
Despesas Tributárias e Jurídicas (2.095) (12.172)
Outras Despesas Administrativas (280.767) (235.097)
Despesas - Sede Campestre (219.570) (199.069)
Serviços de Atendimento ao Associado (144.203) (228.047)
Despesas Prediais (515.672) (507.905)
Exposições e Congressos (55.105) (244.481)
Financeiras (19.981) (21.889)
RESULTADO DO EXERCÍCIO 788.156 70.509

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
( valores expressos em reais )

SOCIAL / INSTITUCIONAL

À presença de lideranças de entidades de engenharia e de extensas mesas com 
sócios, diretores e integrantes das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs), so-
mou-se a participação do coral do Sindipetro-RJ, que trouxe o som de Geraldo 
Vandré, entre outros clássicos. Com a canção Pra não dizer que não falei de flo-
res, muitas foram as vozes que se levantaram pra lembrar que “quem sabe faz 
a hora não espera acontecer”. Era o Clube de Engenharia comemorando, no dia 
12 de dezembro de 2013, a fraternidade do Natal, o ano novo que despontava e, 
ainda, concedia o Prêmio “Eminente Engenheiro do Ano" a Guilherme Estrella e 
a medalha Irmãos Rebouças a Waldner Paschoal de Oliveira.  

Casa cheia para receber 2014, 
falar de lutas e de engenharia  

Sócio e conselheiro do Clube, Guilherme Estrella recebeu o prêmio 
“Eminente Engenheiro do Ano”, oferecido aos que se destacam no 
exercício profi ssional e na defesa da engenharia nacional.

O engenheiro civil Waldner Paschoal recebeu a medalha Irmãos Rebouças. No seu currículo estão, entre muitas outras ações, a 
participação ativa em obras executadas no Estado do Rio de Janeiro, entre elas, Túnel Santa Bárbara (Catumbi – Laranjeiras), 
o viaduto sobre a Rua das Laranjeiras – Acesso ao Túnel Santa Bárbara; Túnel Rebouças – Cosme Velho/Lagoa e o Metrô, na 
extensão de aproximadamente 3 km, cinco estações, de trechos em túnel.

Os associados aniversariantes do mês: Afonso Henrique de Brito, Alan Marcelo Carvajal da Silva, Alcebíades 
Fonseca, Alexandre Batista de Souza, Ana Carolina de Souza Moreira Tavares, Attilio de Oliveira Assumpção, Car-
los Sezinio de Santa Rosa, Cesar Drucker, Douglas Cisneiros de Barros, Gabriel de Souza Lino, Hugo Karam de 
Lima, Ivan Pavle Richter, Janet Ruth Colombo, João Evangelista de Alencar Paiva, José Henrique Ewers Pires, José 
Leonel Cortez Diniz Rocha Lima, Luiz Alfredo Salomão, Luiz Felipe Pierre, Luiz Th iago Silva Florencio, Manoel 
Lapa e Silva, Marcelo Henriques de Brito, Marcelo Mesquita Siqueira, Sandro Natalino Damásio, Uiara Martins de 
Carvalho, Vicencia Pinto Heluey e o funcionário Carlos Antônio da Silva Lessa.
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Livro Expedição Miramundos
Estrada Real

Mantendo a tradição

O presidente Francis Bogossian recebeu os alunos do curso de Engenharia de Produção da Unirio. Acompanhados 
pelos diretores Jacques Sherique e Ana Lúcia Miranda, os estudantes conheceram a história, as atividades das 
diretorias técnicas e as dependências do Clube e puderam visitar a belíssima exposição sobre os Irmãos Rebouças na 
galeria do 22o andar. Mantendo a tradição, o Clube busca cada vez mais intensifi car os encontros com estudantes 
e futuros engenheiros, com a perspectiva de estreitar os elos com as universidades no ano que se inicia.

O coral Voz de Luta, do Sindipetro-RJ, deu o tom da festa, com 
clássicos da Música Popular Brasileira.

Chefes, integrantes de DTEs e diretores unidos no compromisso 
de avançar e participar, cada vez mais, dos grandes debates 
nacionais, respaldados especialmente na bagagem técnica que 
marca a trajetória centenária do Clube de Engenharia.

A perspectiva do novo ano também fez do encontro um 
momento de forte energia para a troca de ideias e a interlocução 
necessária ao trabalho conjunto. O maior salão do Clube fi cou 
pequeno para tanta festa.

O registro fotográfi co de uma experi-
ência intensa que começou em Ouro 
Preto (MG), e terminou no Rio de 
Janeiro. Essa é a proposta do jornalis-
ta Rafael Duarte e do multiesportista 
Jaime Portas Vilaseca, que cruzaram 
a Estrada Real e documentaram todo 
o percurso em textos e fotos. Em 132 
páginas, o livro Expedição Miramundos 
Estrada Real, da editora Bambalaio, 
exalta as riquezas naturais, culturais, 
históricas e artísticas encontradas na 
jornada realizada em abril de 2012.

Foram eleitos no dia 13 de janeiro, durante a 1.463a 

sessão ordinária do Conselho Diretor, os associados 
que representarão o Clube de Engenharia no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Rio de Janeiro (CREA-RJ).

Com um total de 69 votantes, o Conselho Diretor 
elegeu para os mandatos que vão de 1o janeiro de 
2014 a 31 de dezembro de 2016, todos os membros 
da Chapa 01. Os mais votados foram Sergio Niskier 
(engenharia civil) e Paulo de Oliveira Lima Filho 
(Mecânica e Metalúrgica), ambos com 50 votos. 

Clube de Engenharia elege seus

Eles foram seguidos por Rivamar da Costa Muniz 
(civil), com 47 votos, Luiz Felipe Pupe de Miranda 
(eletricista) e Itamar Marques da Silva Junior 
(eletricista), ambos com 46 votos cada. Francisco 
José Costa Reis (Civil) e Odair Mesquita Quintela 
(Mecânica e Metalúrgica) obtiveram 44 votos. João 
Manoel Meireles Teixeira Sampaio (Mecânica e 
Metalurgia) foi eleito com 43 votos.

Representantes do Clube de Engenharia junto ao 
CREA-RJ tomarão posse na sede do Conselho, no dia 
16 de janeiro, durante o XIII Seminário CREA-RJ.  

 representantes junto ao CREA-RJ

Clube se despede de Carlos Heitor
Muitas saudades e a admiração de grande amigos acompanha-
ram o adeus a Carlos Heitor Miranda de Faria. Ofi cial da reser-
va da Marinha como Segundo Tenente do Corpo da Armada, 
Carlos Heitor se formou em engenharia civil com especialização 
em hidráulica, em 1962, pela Escola Politécnica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Dedicou grande parte da sua vida à si-
derurgia, que o levou para Brasília durante boa parte de sua vida. 
Após a aposentadoria, retornou ao Rio para fundar uma empresa 
de consultoria e importação e exportação de matérias primas, onde trabalhou até poucos 
dias antes de sua partida, dia 23 de dezembro. No Clube de Engenharia, como conselheiro, 
vice-presidente e diretor fi nanceiro deixou suas marcas de confi abilidade e inteligência. É 
lembrado pelos companheiros de longa data, como o ex-presidente Hildebrando de Araújo 
Goes Filho, de quem foi amigo pessoal desde o serviço militar, como um “grande articula-
dor político que dialogava com facilidade com todas as alas do Clube de Engenharia”. 
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DTEs
em AÇÃO

A quarta e última reunião do ano do Conselho Co-
ordenador das Divisões Técnicas Especializadas após 
as eleições de agosto foi realizada no dia 17 de de-
zembro. Dirigida pelos diretores técnicos Abílio Bor-
ges e Marcio Patusco e pelo diretor fi nanceiro Luiz 
Carneiro, a reunião teve como pauta os avanços das 
novas Comissões Executivas das DTEs dentro do 
contexto dos esforços propostos pela Diretoria de 
Atividades Técnicas. Tanto no tocante aos eventos 
realizados no Clube, como também na participação 
das DTEs em debates relevantes para a sociedade, 
o ano de 2013 fecha com um saldo positivo e 2014 
nasce com claros desafi os.

fazem balanço
de 2013 e 

saúdam 2014

O conselheiro Abílio Borges defendeu a necessidade de 
levar o Clube cada vez mais “para fora de seus muros”. 
A proposta é estimular ações que levem a entidade até 
a sociedade, com temas que lhes digam respeito e ve-
nham a tratar de questões do  cotidiano do cidadão. 
“Os chefes, subchefes e secretários das DTEs precisam 
estar atentos aos assuntos de interesse da sociedade civil 
e às necessidades de informação da mídia. Assim, leva-
mos o Clube para fora e realizamos debates que o Brasil 
precisa, com base no conhecimento técnico representa-
do pelas DTEs”, destacou Abílio.

O diretor lembrou, ainda, da importância da soma de 
forças do conjunto de instâncias do Clube de Enge-
nharia, em especial, as DTEs e o Conselho Diretor: 
“Além da realização dos eventos, é importante que as 
DTEs levem propostas de mudanças efetivas a serem 
implantadas na cidade e no país ao Conselho Diretor”. 
Marcio Patusco citou o período no qual ainda não era 
conselheiro, mas como chefe da DTE de Tecnologia 
da Informação (DETI), foi ao Conselho Diretor bus-
car a ofi cialização das posições da divisão que chefi ava. 
“Quando precisei de um posicionamento do Conselho 
Diretor sobre questões relevantes para o país relacio-
nadas à banda larga como serviço público e ao marco 
das telecomunicações, apresentei o parecer da DETI e, 

ao fi nal, saímos com um posicionamento que até hoje 
respalda eventos junto à Anatel e o Ministério das Co-
municações dos quais participamos. Ter o posiciona-
mento consolidado dentro da DTE nos permite usar 
essa ferramenta para, com a aprovação do Conselho, 
levar o debate técnico para a sociedade civil em geral”, 
concluiu Patusco.

Em clima de otimismo e confi ança as Divisões Técni-
cas Especializadas do Clube de Engenharia se despe-
diram de 2013 e comemoraram as perspectivas apre-
sentadas para 2014.

DTEs

Desde 2005, a Associação Brasileira de Mecânica dos 
Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS) organiza 
anualmente palestras sobre temas relacionados à 
Geotecnia. Até 2011 elas tinham o nome de Palestra 
ABMS, mas desde 2012, tornaram-se Palestra Milton 
Vargas – um dos fundadores da ABMS, especialista 
em mecânica dos solos e considerado um dos pais da 
Geotecnia, falecido em 2011. Com a fi nalidade de 
atrair jovens engenheiros, no dia 28/11, a Divisão 
Técnica de Geotecnia, em parceria com a ABMS 
convidou o engenheiro civil Luciano Jacques de 
Moraes Júnior para ministrar a palestra “Aspectos 
geotécnicos de infraestrutura de portos”. A chefe da 
DTG, Ana Cecilia Soares, deu início ao evento ao lado 
de representantes da ABMS. 

Luciano Jacques de Moraes relatou os desafi os atuais 
da área de Geotecnia, dos projetos civis e das pes-
quisas em geral. “Parte deles está em encontrar bons 
terrenos e bons traçados (os mais lineares possíveis), 
cada vez mais escassos. As exigências ambientais 
mais rígidas, em terrenos difíceis, tornam as cons-
truções mais caras e demoradas, criando demandas 
para inovação na construção”, informou. Além de 
citar as difi culdades enfrentadas pelos geotécnicos 
durante as investigações de campo, Luciano de-
monstrou a importância da investigação geotécnica 
para identifi cação de locais que tenham a presença 
de argila mole. Ao tratar das investigações em alto 
mar, concluiu: “a ordem de grandeza de custo é al-
tíssima, mas o retorno é gratifi cante”.

Para celebrar os 52 anos do Centro Brasileiro de Arqueologia 
(CBA), a Divisão Técnica de Recursos Minerais (DRM) do 
Clube de Engenharia realizou o evento “Obras de engenha-
ria e a preservação do patrimônio arqueológico e geológico 
do Rio de Janeiro”. Para debater os patrimônios geológico e 
arqueológico sobre o ponto de vista das obras realizadas em 
função dos megaeventos no Rio de Janeiro foi convidada a 
representante da Superintendência do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Regina Coeli. 

“Analisamos hoje as estruturas históricas e o material ar-
queológico remanescente da vivência da cidade. O setor de 
Arqueologia do Iphan tem registrados e reconhecidos, em 
média, 1.200 sítios arqueológicos no Rio de Janeiro. É um 
trabalho que requer muita análise teórico-metodológica. 
O levantamento histórico antecede o trabalho de campo 

Preservação 
dos patrimônios 
arqueológico 
e geológico 
em debate

DTG e ABMS debatem geotecnia 

e construção de portos

em si. O que mais deixa a dever nas análises é o estudo inter-
pretativo do material coletado, com o objetivo de entender 
os sítios, criar as teorias necessárias”, explicou.

Regina apresentou as principais pesquisas do Iphan em cur-
so no estado e no município do Rio, principalmente as que 
possuem relação com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. 
Entre os principais projetos estão a prospecção e o moni-
toramento arqueológico do projeto do Porto Maravilha, 
e as mais de dez trincheiras abertas no sítio arqueológico 
descoberto na região antiga Estação da Leopoldina – região 
que também abrigava o Matadouro Imperial – durante as 
escavações para a obra da Linha 4 do Metrô. Além da pales-
trante, participaram da mesa o presidente do Clube, Francis 
Bogossian, e Uiara Martins, presidente da CBA, que tam-
bém é chefe da DTE de Transporte e Logística (DTRL).

Pesquisadores realizam escavações no sítio arqueológico do Jauari.
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Foto: Digulgação/Iphan-AM



www.clubedeengenharia.org.br    Janeiro 2014

11

A Divisão Técnica de Geotecnia (DTG) promoveu, com 
o apoio da Associação Brasileira de Geologia de Enge-
nharia e Ambiental (ABGE) e da Associação Brasileira de 
Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS), 
o 2o Workshop de Geotecnia Off shore, dia 26 de novem-
bro. O objetivo do evento foi discutir o efeito da forma-
ção de argilas e sua infl uência sobre algumas estruturas 
off shore. Em maio de 2013, para tratar de investigações 
geotécnicas e desafi os do setor, também com o apoio da 
ABGE e da ABMS, a DTG organizou o 1o Workshop.

O palestrante Erik Torum, da fundação norueguesa Det 
Norske Veritas (DNV), uma das maiores sociedades clas-
sifi cadoras de navios e plataformas de petróleo do mundo, 
abordou o efeito e a confi guração de argilas em estruturas 
específi cas off shore. Sobre a importância e os impactos da 
interação solo-duto no projeto de dutos e equipamentos 
submarinos, falou o representante da Petrobras, Carlos de 

Workshop aborda geotecnia 

Erik Torum, da fundação norueguesa Det Norske Veritas (DNV).

Oliveira Cardoso, que focou sua apresentação em três 
pontos específi cos: a modelagem centrífuga de dutos 
enterrados; medidas de resistência de solos em mode-
los; e fundações em leito marinho. O tema da amos-
tragem off shore fi cou sob a responsabilidade de Heitor 
Tozzi, gerente da empresa holandesa FUGRO, que pres-
ta serviços para a indústria de exploração e produção de 
petróleo e gás, que tratou do novo navio de investigação 
geotécnica e oceanográfi ca da empresa.

Está em discussão a passagem da Transolímpica pela 
Colônia Juliano Moreira, área localizada na região de 
Jacarepaguá, questão que foi o tema central do deba-
te realizado dia 13 de dezembro pela Divisão Técnica 
de Transporte e Logística (DTRL). Aline Santos de 
Oliveira, moradora da Colônia, criticou a ausência de 
diálogo e o não cumprimento de etapas por parte do 
poder público. Segundo Aline, o projeto executivo da 
passagem da Transolímpica pelo bairro não foi apresen-
tado aos moradores. 

O problema em torno da Transolímpica na Colônia 
refere-se ao seu traçado. O projeto atual, diferente 
do que havia sido planejado anteriormente, atravessa 
área de difícil acesso. “As informações de que a Tran-
solímpica passaria por dentro da Colônia e de como 
isso seria feito foram negadas pela prefeitura desde o 
início, então nos reunimos para buscar respostas”, con-

Transolímpica em discussão
Moradores da Colônia Juliano  

Moreira reivindicam traçado mais 
democrático para a região

tou Aline. O Grupo de Apoio Técnico do Ministério 
Público (GAT/MP) realizou estudo e constatou que o 
traçado estaria defasado no momento de sua aplicação, 
já que as linhas desembocam na Avenida Brasil, que 
está completamente congestionada, segundo afi rmam 
os moradores da Colônia.

Para o engenheiro e deputado estadual Luiz Paulo, o 
traçado da Transolímpica naquela região é problemá-
tico. “A região estava em processo de refl orestamento, 
o traçado está passando por cima disso. A Secretaria 
de Transportes disse que não era responsável, a Secre-
taria de Obras não o conhecia, mas sabia que estava 
sendo desenvolvido por uma empresa de consultoria. 
Quando falamos com o prefeito, disse que decidiria 
em conjunto com o secretário de Obras. Uma audiên-
cia pública foi marcada, mas não foi sufi ciente”, rela-
tou Luiz Paulo.

Descontos para sócios
FACHA (cursos de pós-graduação) • Universidade Es-
tácio de Sá • Universidade Veiga de Almeida • Prisma 
Café & Bistrô Universidade Federal Fluminense (pós-
-graduação) • Centro de Estudos Alexandre Vasconce-
los (CEAV) • Colégio Mary Poppins • Colégio e Curso 
Intellectus • Curso Múltiplus Concursos • Faculdade 
Candido Mendes (UCAM) • Pousada Vale Verde de 
Teresópolis Ltda • Elza Lentes de Contato • Ótica Cris-
tã Nissi • Ótica Maison de Vue • Ótica Anjos dos Olhos 
• Fonoclínica Produtos Médicos Ltda. • Clínica Odon-
tológica New Quality • Kerala Clínica de Terapias Al-
ternativas e Reabilitação Física • Associação Brasileira 
Benefi cente de Reabilitação (ABBR) • Universo Physio 
Pilates • Estética de A a Z • DC Grill Churrascaria • 
Restaurante Zanzariba • Crafi  park S/C Ltda • Asso-
ciação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina 
• FISK idiomas • CCAA • Silvestre Saúde • Institu-
to Brasileiro de Educação Continuada Ltda (Inbec) 
www.clubedeengenharia.org.br/descontos.htmIhilius

DTEs
em AÇÃO

"offshore" e 
seus desafios

O deputado disse, ainda, que o traçado original remove-
ria várias famílias do local; já o novo passa por um local 
em refl orestamento. “Segundo a prefeitura é compatí-
vel com o Plano Diretor desenvolvido para a Colônia, 
o que não pode ser porque se assim fosse a prefeitura 
não estaria refl orestando para depois passar uma via por 
ali”, argumentou. Luiz Paulo solicitou ao INEA esforços 
para uma opção que afete o mínimo possível a Colônia. 
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Quem fiscaliza a

A nova estatal nacional (PPSA), representante da União na 
gestão dos contratos de partilha na exploração do Pré-Sal já está 

funcionando. Seu papel é fundamental para garantir que 
a parte que cabe ao país na extração do petróleo seja 

corretamente destinada. Os nomes indicados para a diretoria 
criam forte constrangimento pela proximidade do 

cartel das grandes petroleiras estrangeiras

Tomou posse no início de novembro a diretoria da 
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural, a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), estatal recém-
-criada que, embora não tenha atraído muito a atenção 
da imprensa, terá papel decisivo no futuro do país. Re-
presentante da União na gestão dos contratos de par-
tilha, os primeiros passos da empresa pública federal, 
criada pelo Decreto no 8.063, de 1o de agosto de 2013, 
assinado pela presidenta Dilma Rousseff , foram dados 
em outubro, quando o ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, anunciou seu diretor-presidente, Oswal-
do Pedrosa Júnior.  

Foram justamente as nomeações para a ocupação de 
cargos que levantaram a polêmica sobre a nova estatal. 
Para a diretoria, Lobão indicou, além de Pedrosa, Edson 
Yoshihito Nakagawa como diretor técnico de Fiscaliza-
ção; Renato Marcos Darros de Matos, diretor de Gestão 
de Contratos; e Antonio Cláudio Pereira da Silva para 
a diretoria de Administração, Controle e Finanças. Os 
nomes foram bem recebidos pelo mercado internacio-
nal. Segundo o ministro, a seleção envolveu o fato de 
todos terem pós-graduação e doutorado, exigências que, 
segundo ele, são da presidenta Dilma. A diretora-geral 
da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Magda Cham-
briard, foi nomeada conselheira da empresa.

Diferente do mercado internacional, os setores nacio-
nalistas não receberam com entusiasmo as nomeações. 

Além do confl ito de interesses, há a questão ética, por 
conta do faturamento em dinheiro público. 

Segundo Fernando Siqueira, vice-presidente do Clube 
de Engenharia e da Associação de Engenheiros da Pe-
trobras (Aepet), “é lamentável que tais nomeações te-
nham se mostrado tão danosas aos interesses do país. 
Esperava-se competentes nacionalistas e o ministério 
indicou elementos diretamente ligados ao cartel inter-
nacional do petróleo”. Sobre as nomeações, represen-
tantes da empresa francesa Total chegaram a declarar 
que só participaram do leilão de Libra porque os nomes 
indicados para a PPSA eram pessoas de confi ança. “Da 
confi ança deles”, ressalta Siqueira. 

O presidente da empresa, Oswaldo Pedrosa foi, segun-
do Siqueira, “o primeiro brasileiro a defender o fi m do 
monopólio estatal”. Pedrosa também foi considerado o 
braço direito de David Zilberstein, ex-diretor-geral da 
Agência Nacional de Petróleo (ANP) durante o governo 
Fernando Henrique Cardoso. Antonio Cláudio Pereira 
da Silva é sócio de João Carlos de Luca, presidente do 
Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e chefe do 
lobby pela quebra do monopólio estatal. “Durante o man-
dato, Zilberstein se caracterizou pela postura entreguista, 
típica do governo daquela época na área do petróleo”, 
lembrou Siqueira, que apontou também seu trabalho na 
General Eletrics, uma fornecedora para o mercado do pe-
tróleo, como mais um caso de confl ito de interesses.

Embora a função primária da PPSA seja a representa-
ção da União nos consórcios de exploração do Pré-Sal, 
sua importância estratégica é tamanha que a torna de-
cisiva para o futuro do país. Será a PPSA que irá fi sca-
lizar a produção de petróleo e buscar impedir que as 
duas maiores fontes de corrupção na produção mundial 
lesem o Brasil. Nos contratos de Partilha está determi-
nado que o custo da produção deve ser remunerado 
em petróleo. Segundo Siqueira, para maximizar seus 
lucros, as empresas superfaturam os custos de equipa-
mento, aluguel de plataformas e onde mais for possível. 

A segunda fonte de corrupção que deve estar entre as 
principais preocupações da estatal é a “medição a me-
nor”. “Digamos que uma empresa produza 100 mil 
barris. Ela declara que produziu apenas 80 mil e fi ca 
com 20 mil. Embora a ANP também tenha papel fi sca-
lizador, sua atuação se volta basicamente para os postos 
de gasolina, em casos de adulteração de combustível. “A 
função da PPSA é maior e mais relevante que a da ANP. 
É comum produtores buscarem burlar as leis e a PPSA 
é a última fronteira para fi scalizar custo de produção 
e a medição do petróleo, evitando que a corrupção se 
apodere da produção do Pré-Sal brasileiro”, explica Si-
queira, alertando para o perigo que o país corre.

É neste cenário que o controle social deve se fazer presen-
te em todos os níveis e instâncias de poder, com destaque 
para os canais de mobilização da sociedade brasileira.

Pré-Sal Petróleo ?
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