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RESUMO 

 

A escassez energética mundial desencadeou a possibilidade de exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais, culminando na revolução energética ocorrida nos Estados 

Unidos, e alavancando o interesse de outros países no desenvolvimento desses recursos 

naturais. A justificativa da pesquisa advém da demonstração do interesse brasileiro na 

utilização das técnicas de fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais, a partir 

da realização da 12ª rodada de licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, juntamente com a edição da Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O conflito entre a viabilidade 

econômica e os prejuízos socioambientais da exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais no território brasileiro resultou na busca por uma solução jurídica que viesse a 

ponderar os interesses econômicos, sociais e ambientais. O objetivo geral reside na análise da 

regulação da exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais no Brasil, a fim de 

demonstrar que os instrumentos regulatórios erigidos até então são insuficientes. Os objetivos 

específicos consistem em investigar como a falta de uma regulação eficiente pode vir a obstar 

o próprio desenvolvimento, analisar a importância da sistematização de um novo instrumento 

regulatório para a garantia da segurança jurídica e energética, identificar os principais 

impactos socioambientais negativos, e sugerir possibilidades de abordagens dentro do novo 

marco regulatório. A metodologia da pesquisa apresenta como método de abordagem o 

hipotético-dedutivo, como método de procedimento o comparativo, e como técnica de 

pesquisa, destaca-se a realização de uma interpelação teórico-descritiva, por meio de pesquisa 

bibliográfica, análise da normatização e jurisprudência brasileira, e um breve estudo 

comparado, com vistas a oferecer sugestões de abordagem para um novo marco regulatório. 

 

Palavras-chave: Regulação. Hidrocarbonetos não convencionais. Fraturamento hidráulico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The global energy crisis triggered the possibility of unconventional hydrocarbons exploration 

and production, culminating in the US energy revolution as well as making other countries 

interested in the development of these natural resources. The justification for this research 

comes from Brazil's interest in the use of hydraulic fracturing techniques in unconventional 

resources since the Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) 

organized the 12th acquisition process and published the Resolution no. 21 of April 10, 2014. 

The conflict between economic viability and the social and environmental damage from 

exploration and production of unconventional hydrocarbons in Brazil resulted in the search 

for a legal solution that would consider the economic, social and environmental interests. The 

main purpose here is to analyze the regulation of unconventional oil exploration and 

production in Brazil in order to show lack of regulatory instruments so far. The specific 

objectives are to investigate how the lack of effective regulation may ultimately prevent the 

development itself, analyze the importance of systematization of a new regulatory tool for 

ensuring legal security and energy, identify the key negative environmental and social 

impacts, and suggest possibilities approaches within the new regulatory framework. The 

research methodology stands out the hypothetico-deductive model as approach, and the 

comparative model as procedural method. Moreover, the research techniques used here are 

performance of a theoretical and descriptive questioning over literature search, analysis of 

Brazilian standardization and case laws, and a brief comparative study, in order to provide 

suggested approaches for a new regulatory framework. 

 

Keywords: Regulation. Unconventional hydrocarbons. Hydraulic fracturing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na última década, o desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais alcançou 

destaque significativo nos Estados Unidos, em razão não só do grande potencial de reservas, 

mas também da comprovação dos seus benefícios econômicos e geopolíticos. E é justamente 

esse crescimento da exploração e produção estadunidense de gás de folhelho que vem 

alavancando o interesse de outros países na adoção da técnica de fraturamento hidráulico, 

avultando boas perspectivas para a indústria mundial do petróleo. 

No Brasil, após a ocorrência da 12ª rodada de licitações da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que teve como foco principal o gás natural 

convencional, prevendo apenas a possibilidade de perfuração de rochas sedimentares para a 

realização de pesquisas sobre o gás de folhelho, restou evidente a imprescindibilidade da 

regulação dos casos omissos, levando em consideração os desafios técnicos do processo de 

exploração desses recursos não convencionais. 

Além dos inúmeros benefícios econômicos advindos da possibilidade de redução da 

dependência de importação de hidrocarbonetos, a relevância da exploração de recursos não 

convencionais tem como base a vulnerabilidade do sistema de energia, a baixa 

competitividade do setor, os altos preços do barril de petróleo, a geopolítica petrolífera, e a 

finitude das reservas de petróleo nacionais, porque mesmo com a descoberta do Pré-sal o 

petróleo ainda continua sendo um recurso não renovável e finito. 

Assim, as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais 

no Brasil mostram-se como uma alternativa além do Pré-sal, sendo necessária, para sua 

exequibilidade no território nacional, a consolidação de um conjunto de regras e políticas que 

venham a atender às especificidades e complexidades dessa fonte energética, de forma a 

aumentar o aproveitamento econômico desses reservatórios, e a eliminar ou minimizar a 

ocorrência de riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente. 

A viabilidade do desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais no território 

brasileiro depende, sobremaneira, do estabelecimento de normas e outras providências por 

parte do Estado, que venham a atender às especificidades dessa fonte energética, controlando 

o mercado e protegendo o interesse público. Nessa esteira, a busca de um novo marco 

regulatório capaz de oferecer segurança jurídica, operacional e ambiental às atividades de 

exploração, produção e comercialização de gás e petróleo de folhelho, é algo que se impõe. 

Como resultado dos avanços nas pesquisas sobre o gás de folhelho no território 

nacional, fora editada a Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da Agência Nacional do 
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Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tendo como principal objetivo o estabelecimento 

dos requisitos essenciais e dos padrões de segurança operacional e de preservação do meio 

ambiente a serem cumpridos pelos detentores de direitos de exploração e produção de 

petróleo e gás natural em reservatórios não convencionais. 

Entretanto, embora essa resolução represente um grande avanço regulatório nas 

atividades de perfuração seguidas de fraturamento hidráulico em reservatórios não 

convencionais, ela mostra-se tímida e incipiente em vários aspectos, não esgotando de forma 

satisfatória os objetivos de atendimento aos parâmetros de segurança operacional que 

assegurem a proteção à saúde humana e ao meio ambiente, sendo necessária uma regulação 

em lei específica, que venha a sanar tais omissões. 

Os agentes integrantes do setor petrolífero brasileiro exercerão um importante papel 

nesse processo de regulação. Assim, a partir da atuação coordenada entre a Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, as empresas interessadas e demais órgãos 

competentes, e da compreensão desse modelo exploratório a partir da análise da experiência e 

das práticas adotadas em outros países, é que os desafios serão enfrentados e consolidar-se-á 

um arcabouço regulatório que atenda às necessidades energéticas emergentes. 

A necessidade de regulação do desenvolvimento de hidrocarbonetos não 

convencionais no território nacional, com vistas a oferecer segurança jurídica, operacional e 

ambiental às atividades de exploração e produção dessa fonte energética, decorre, dentre 

outros fatores, do grande potencial das reservas brasileiras, dos benefícios econômicos, 

tecnológicos e geopolíticos, e da possibilidade de diversificação e descarbonização da matriz 

energética nacional. 

A partir da análise da experiência e dos aspectos regulatórios dessa exploração e 

produção de petróleo e gás natural por meio da técnica de fraturamento hidráulico em outros 

países, especificadamente nos Estados Unidos, a pesquisa faz um balanço geral entre os 

benefícios e os malefícios da exploração dos não convencionais, demonstrando que por meio 

de uma regulação em lei específica, os aspectos negativos dessa fonte energética podem, em 

certa medida, ser minimizados. 

A demonstração do interesse brasileiro na utilização das técnicas de fraturamento 

hidráulico em reservatórios não convencionais, por meio da realização da 12ª rodada de 

licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e da edição da 

Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, juntamente com a possibilidade de ocorrência de prejuízos à saúde humana 

e ao meio ambiente, serviram como fundamento à realização da pesquisa. 
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O conflito entre a viabilidade econômica e os prejuízos socioambientais da exploração 

e produção de hidrocarbonetos não convencionais no território brasileiro resultou na busca 

por uma solução jurídica que viesse a ponderar os interesses econômicos, sociais e 

ambientais, conferindo segurança jurídica, operacional e ambiental a essas atividades. Assim, 

ao longo da pesquisa analisa-se até que ponto a edição de um novo marco regulatório seria 

eficaz na resolução do referido conflito. 

O objetivo geral reside na análise da regulação da exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais no Brasil, a fim de demonstrar que os instrumentos 

regulatórios erigidos até então são insuficientes. Assim, verifica-se que embora as disposições 

trazidas pela Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis constituam um importante avanço, ainda possui muitas lacunas 

que podem vir a obstar o próprio desenvolvimento nacional. 

A fim de que o objetivo geral seja satisfatoriamente alcançado, busca-se ao longo da 

pesquisa a concretização dos seguintes objetivos específicos: a) investigar como a falta de 

uma regulação eficiente pode vir a obstar o próprio desenvolvimento, b) analisar a 

importância da sistematização de um novo instrumento regulatório para a garantia da 

segurança jurídica e energética, c) identificar os principais impactos socioambientais 

negativos, e d) sugerir possibilidades de abordagens dentro do novo marco regulatório. 

No que tange a metodologia, a pesquisa apresenta como método de abordagem o 

hipotético-dedutivo, objetivando a construção de um modelo teórico baseado em hipóteses 

submetidas à tentativas de falseamento. Como método de procedimento o comparativo. E 

como técnica de pesquisa, destaca-se a realização de uma interpelação teórico-descritiva, por 

meio de pesquisa bibliográfica, análise da normatização e jurisprudência brasileira, e um 

breve estudo comparado. 

Através da análise da importância dos hidrocarbonetos não convencionais para a 

matriz energética nacional, da necessidade de regulação dos hidrocarbonetos não 

convencionais no Brasil, e dos desafios regulatórios para a exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais no território brasileiro, faz-se uma ponderação entre os 

benefícios e malefícios dos recursos não convencionais, e busca-se concretizar os objetivos 

gerais e específicos por meio da sugestão de novas abordagens regulatórias. 

Inicialmente, considerando a questão da escassez energética mundial, faz-se uma 

investigação pormenorizada acerca da exploração dos recursos energéticos como fator 

impulsionador do desenvolvimento, da crise do petróleo frente à defesa da soberania e do 

interesse nacional, e da revolução energética mundial e a importância dos hidrocarbonetos não 
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convencionais para a matriz energética brasileira, com vistas a traçar as perspectivas para a 

garantia do desenvolvimento nacional. 

Procede-se a uma análise das relações entre energia e desenvolvimento, destacando a 

questão da mudança acerca de ideia de desenvolvimento, que deixou de está ligada 

estritamente a critérios econômicos, passando a abranger aspectos sociais e ambientais, e 

destaca-se as figuras do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento como liberdade 

dentro de uma perspectiva energética, oferecendo as premissas básicas para o entendimento 

acerca da falta de regulação como fator de engessamento do desenvolvimento. 

Em seguida, frente à necessidade de regulação dos hidrocarbonetos não convencionais 

no Brasil, procede-se a uma análise da intervenção do Estado na ordem econômica e nas 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, do poder normativo e regulador 

da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e dos aspectos regulatórios 

da exploração e produção de petróleo e gás natural por meio da técnica de fraturamento 

hidráulico em reservatórios não convencionais. 

Demonstra-se a importância da atuação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis na promoção do desenvolvimento dos setores regulados, e investiga-se os 

principais instrumentos normativos brasileiros editados ao longo do tempo com a finalidade 

de regular as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais no 

território nacional, com vistas a oferecer uma base empírica para a sistematização normativa a 

ser proposta pelo novo marco regulatório. 

Finalmente, tendo em vista os desafios regulatórios para o desenvolvimento de 

hidrocarbonetos não convencionais no Brasil, analisa-se os impactos socioambientais da 

exploração e produção de hidrocarbonetos por meio da técnica de fraturamento hidráulico, a 

insuficiência regulatória da Resolução n. 21 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014, culminando com a sugestão de possibilidades de 

abordagens dentro de um novo marco regulatório. 

Evidencia-se a questão da contaminação dos solos e dos recursos hidrícos e da 

possibilidade de ocorrência de eventos sísmicos, suscitando a grande preocupação dos 

ambientalistas brasileiros com a integridade o Aquífero Guarani, pormenoriza-se a questão da 

insuficiência regulatória como um impasse para a viabilização da exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais, segundo critérios econômicos, geopolíticos, sociais, 

energéticos e ambientais. 
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2 A ESCASSEZ ENERGÉTICA MUNDIAL E A IMPORTÂNCIA DOS 

HIDROCARBONETOS NÃO CONVENCIONAIS PARA A MATRIZ ENERGÉTICA 

NACIONAL 

 

A expansão da industrialização e o consequente aumento do consumo de combustíveis 

fósseis foram responsáveis, de um lado, pela melhoria da qualidade de vida da população, mas 

de outro, alavancaram a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais. A escassez 

energética mundial aliada à instabilidade geopolítica e à questão dos impactos ambientais 

trouxe preocupações sobre o equacionamento da oferta e da demanda, dando início à corrida 

em busca de novas fontes de energia. 

Nos últimos anos, a política energética mundial foi baseada no binômio do 

crescimento da demanda e da escassez de recursos naturais, especialmente em relação ao 

petróleo e ao gás natural, que são responsáveis pela maior parte do consumo de energia 

global. Assim, a busca do equilíbrio entre a procura e a oferta, juntamente com a necessidade 

de transformação do sistema energético atual, fizeram com que vários países reunissem 

esforços em prol da diversificação da matriz energética mundial. 

Por várias razões, dentre elas, a crescente demanda global, a concentração e finitude 

dos recursos energéticos, os desafios de governança, as necessidades de infra-estrutura, o 

desequilíbrio na balança de pagamentos, a mudança de alianças geopolíticas, e as condições 

de segurança, é que o atual sistema de energia é insustentável. Nesse contexto, frente à 

existência de grandes reservas de petróleo e gás não convencionais, destaca-se que a paisagem 

da energia mundial está a sofrer mudanças, tendendo a uma verdadeira revolução energética
1
. 

Essa revolução dos recursos não convencionais tem como objetivo a redução 

substancial das importações de petróleo e gás natural, alavancando um quadro de 

autossuficiência energética, e criando um ambiente favorável para o crescimento econômico, 

o desenvolvimento de tecnologia e inovação, a criação de empregos, a inserção de novas 

receitas de impostos e royalties
2
, a diversificação e descarbonização da matriz energética 

mundial, e a revitalização da indústria petrolífera global. 

                                                           
1
 VERRASTRO, Frank A. The role of unconventional oil and gas: a new paradigm for energy. Washington: 

Center for Strategic and International Studies, 2012, p.66. 

 
2
 Os royalties na indústria do petróleo consistem em uma espécie de contraprestação financeira em virtude da sua 

exploração. O tema ganhou destaque com a Constituição Federal de 1988, que no §1° do artigo 20, assegurou 

aos entes estatais e demais órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de 

petróleo ou gás natural, ou compensação financeira por essa exploração. Os royalties do petróleo constituem um 

importante instrumento de desenvolvimento, por ser fonte de receita dos entes estatais e demais órgãos da 
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Todavia, a natureza das tecnologias utilizadas para a expansão da exploração e 

produção desses recursos leva à inquietação acerca do potencial negativo para a saúde 

humana e dos impactos ambientais. Incluem-se entre estas preocupações, questões 

relacionadas à qualidade e disponibilidade de água, à propriedade do ar, às emissões de gases 

do efeito estufa, à integridade do ecossistema, aos prejuízos à saúde humana, e à possibilidade 

de indução a eventos sísmicos
3
. 

Entender esses impactos potenciais e como eles podem ser mitigados irá desempenhar 

um papel significativo na utilização, de forma segura e responsável, dos recursos não 

convencionais. A exploração e a produção eficiente de petróleo e gás não convencionais 

exercerão uma importante função na trajetória da energia, exigindo uma reavaliação da 

política energética mundial, com vistas a um futuro energético mais sustentável e com 

maiores perspectivas de desenvolvimento. 

Assim como os demais países emergentes, no Brasil, a demanda por energia está 

crescendo exponencialmente, devido ao rápido aumento da população e ao grande 

crescimento econômico. Em linhas gerais, a importância da exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais no território nacional reside na diversificação e 

descarbonização da matriz energética brasileira, com vistas à satisfação da demanda 

energética e à promoção do desenvolvimento nacional, conforme critérios de sustentabilidade. 

Nessa linha de raciocínio, destaca-se que frente às benesses decorrentes da expansão 

dos recursos energéticos, ainda há grandes desafios a serem enfrentados, tendo em vista a 

persistência da insatisfação de necessidades elementares dos indivíduos. Assim, a promoção 

do desenvolvimento nacional, a partir da exploração dos recursos não convencionais, 

considerando a questão da defesa da soberania e do interesse nacional, ocorrerá a partir da 

conjugação de elementos econômicos, geopolíticos, sociais e ambientais. 

Isso porque embora seja um tema polêmico e de relevante importância para o 

desenvolvimento nacional, o Brasil ainda mostra-se inexperiente e com pouco conhecimento 

acerca dessas técnicas de fraturamento hidráulico e dos riscos que pode causar ao meio 

ambiente e à saúde humana. Por essa razão, é imprescindível a realização de novas pesquisas 

                                                                                                                                                                                     
administração direta, e por fomentar a pesquisa e os avanços no âmbito econômico, científico, tecnológico e 

social. 

 
3
 DEPARTMENT OF ENERGY; DEPARTMENT OF THE INTERIOR; ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY. Federal multiagency collaboration on unconventional oil and gas research: a strategy for research and 

development. Disponível em: 

<http://unconventional.energy.gov/pdf/Multiagency_UOG_Research_Strateg.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2014. 
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e estudos mais aprofundados acerca desse procedimento, a fim de potencializar os benefícios 

desse recurso não convencional, minimizando os impactos negativos existentes. 

Dessa forma, considerando a questão da escassez energética mundial, faz-se necessária 

uma investigação pormenorizada acerca da exploração dos recursos energéticos como fator 

impulsionador do desenvolvimento, da crise do petróleo frente à defesa da soberania e do 

interesse nacional, e da revolução energética mundial e a importância dos hidrocarbonetos não 

convencionais para a matriz energética brasileira, com vistas a traçar as perspectivas para a 

garantia do desenvolvimento nacional. 

 

2.1 A exploração dos recursos energéticos como fator impulsionador do 

desenvolvimento 

 

A questão energética apresenta relação inerente com a ideia de desenvolvimento
4
, 

enquanto meio ou fim, uma vez que interage com os valores humanos com vistas ao equilíbrio 

de determinado núcleo social. Afigura-se como a essência das economias modernas, já que 

impulsiona o desenvolvimento, através da expansão da indústria, da modernização da 

agricultura, do alargamento do comércio, da melhoria dos transportes, e da geração de 

empregos, diminuindo a pobreza e propiciando melhores condições de vida. 

O uso da energia sempre esteve intrinsecamente ligado à figura do desenvolvimento 

das sociedades, e, ao longo do tempo, o desenvolvimento da humanidade, associado ao 

crescimento econômico, esteve relacionado à evolução do conhecimento e domínio da 

natureza, e de maneira mais direta, ao uso que o homem fez das diversas fontes energéticas, 

consideradas as melhores formas para obtenção de calor e realização de trabalho mecânico, 

para uso direto ou para transformação em outras formas de energia
5
. 

Desde os primórdios, a energia, em virtude da sua capacidade de realizar trabalho ou 

transferir calor, sempre foi um fator necessário à sobrevivência do homem e ao 

desenvolvimento econômico. As mudanças na forma de utilização da energia são decorrentes 

tanto da revolução do período neolítico, com a descoberta do fogo e o advento da agricultura e 

                                                           
4
 O desenvolvimento, em qualquer concepção, deve resultar do crescimento econômico acompanhado de 

melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve incluir as alterações da composição do produto e a alocação de 

recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e 

social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia). 

VASCONCELOS, Marco Antonio; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva, 

1998, p. 205. 

 
5
 CORTÉS, Enrique Amorocho; VILLAMIZAR, Germán Oliveros. Apuntes sobre energía y recursos 

energéticos. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, 1952. 
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da pecuária, como do desenvolvimento da força produtiva dos combustíveis fósseis, 

constituindo-se como um fator do próprio desenvolvimento nacional
6
. 

Durante a pré-história, as formas de energia mais utilizadas eram a força humana e o 

calor do fogo. Com a descoberta desse recurso energético, o homem passou a exercer o 

domínio sobre a produção de energia em seu benefício. Todavia, com o passar do tempo, a 

tecnologia do fogo mostrou-se insuficiente para atender às necessidades humanas, por essa 

razão, passou-se a utilizar como fontes energéticas a tração animal, a energia eólica e a 

energia hidráulica, propiciando maior rendimento do trabalho em um menor lapso de tempo. 

Na segunda metade do século XVIII, durante a primeira fase da Revolução Industrial, 

em virtude da necessidade de produção e de produtividade, foram inventadas as máquinas a 

vapor, capazes de transformar a energia disponível na natureza, em formas que lhe fossem 

mais úteis. Tal fato foi responsável pelo posterior desenvolvimento da indústria, sendo o 

carvão mineral um dos combustíveis fósseis utilizados em larga escala, substituindo o uso da 

lenha na combustão direta para a produção de vapor
7
. 

O crescimento das cidades, do comércio e da indústria, juntamente com o aumento da 

potência das máquinas a vapor foram fatores que, além de serem responsáveis por um 

aumento substancial no consumo do carvão mineral, fazendo com que este passasse a dominar 

a matriz energética mundial, provocaram uma ruptura no sistema, exigindo uma nova ordem 

de grandeza no uso da energia
8
. Havia uma necessidade de expansão dos meios energéticos, a 

fim de que houvesse uma otimização na produção e nos custos dos produtos de consumo. 

A segunda fase da Revolução Industrial, no final do século XIX, caracterizou-se pela 

criação dos motores elétricos e de explosão. A partir de então, a eletricidade, o petróleo e seus 

derivados passaram a ser utilizados em grande escala, sendo responsáveis pelo aceleramento 

do desenvolvimento da capacidade e da velocidade dos transportes. Dessa forma, destaca-se 

que o início da exploração e produção do petróleo, em especial, contribuiu significativamente 

para o desenvolvimento econômico e social de todo o mundo. 

                                                           
6
 FARIAS, Leonel Marques; SELLITTO, Miguel Afonso. Uso da energia ao longo da história: evolução e 

perspectivas futuras. Disponível em: 

<http://www.liberato.com.br/sites/default/files/arquivos/Revista_SIER/v.%2012,%20n.%2017%20%282011%29

/1.%20Uso%20da%20energia%20ao%20longo%20da%20hist%F3ria.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2014. 

 
7
 BURATTINI, Maria Paula T. de Castro. Energia: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Editora Livraria 

da Física, 2008, p. 33. 

 
8
 REIS, Lineu Belico dos; FADIGAS, Eliane A. Amaral; CARVALHO, Cláudio Elias. Energia, recursos naturais 

e a prática do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005, pp. 18-19. 



18 

 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que os Estados Unidos sempre apresentou 

grande potencial energético, estando entre os maiores produtores mundiais, e sendo 

considerado o responsável pela inserção do petróleo na matriz energética mundial. Além 

disso, os benefícios econômicos e os avanços nas técnicas de exploração, transporte e 

armazenamento tanto no território norte-americano quanto no Oriente Médio tornaram o 

petróleo a principal fonte energética do mundo
9
. 

Quando o carvão mineral ainda era considerado a principal fonte de energia, não se 

conhecia o real potencial do petróleo. Todavia, em meados do século XX, o advento da 

Segunda Guerra Mundial e o crescimento da indústria automobilística foram fatores que 

deflagraram os processos de extração e refino do petróleo, que se afirmou como uma fonte de 

energia essencial para o mundo e mudou o estilo de vida das sociedades, deslanchando uma 

corrida desenfreada com vistas à localização de lençóis petrolíferos. 

A partir de então houve uma diversificação no uso do produto, que passou a ser a 

principal e mais influente fonte energética, e o setor petrolífero passou a realizar grandes 

investimentos em upstream, midstream e downstream
10

, fornecendo divisas, energia e 

insumos, o que resultou no desenvolvimento industrial, social, econômico e tecnológico do 

mundo contemporâneo, e na atual configuração da indústria do petróleo dentro do contexto 

político nacional e internacional. 

Todavia, ao lado do carvão mineral, o uso do petróleo aumentou ainda mais alguns 

problemas ambientais. Nesse ínterim, a preocupação com a exploração intensiva dessa fonte 

não renovável de energia e os consequentes prejuízos ambientais, fez com que as empresas do 

setor petrolífero reunissem esforços na busca de novas fontes de energia. Nesse contexto, o 

gás natural passou a se destacar, a nível mundial, como uma fonte energética alternativa e 

com menor emissão de gases do efeito estufa. 

Nas últimas décadas, o crescimento demográfico e econômico dos países aumentou 

em grandes proporções o consumo de energia, refletindo o ritmo da atividade industrial, 

comercial e de serviços, e a melhoria da qualidade de vida da população. O cenário mundial 

passou a ser caracterizado pelo aumento da demanda energética, pela elevação da 

                                                           
9
 MENEZES, Brenno Castrillon. Estudo da diversificação energética das empresas de petróleo. 2013. Disponível 

em: <http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/3/trabalhos/IBP0443_05.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014. 

 
10

 O upstream corresponde às atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos. O midstream, por sua 

vez, está relacionado às atividades de refino, processamento e armazenamento. Finalmente, o dowstream à 

distribuição e revenda de derivados do petróleo, gás natural, e biocombustíveis. 
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dependência do suprimento de petróleo e gás natural e pela redução da sua capacidade de 

produção em virtude das crises políticas e econômicas em escala mundial
11

. 

Nos anos setenta, o dramático aumento no preço do petróleo, combinado com o 

aumento das taxas internacionais de juros, puseram fim a época da energia barata, levando a 

um questionamento acerca do modelo de desenvolvimento adotado até então. A partir daí, a 

energia passou a constituir um fator de preocupação nas áreas econômicas, social e ambiental, 

e a crescente percepção dos problemas socioambientais transpôs importantes resistências ao 

desenvolvimento enquanto crescimento econômico
12

. 

A falta de planejamento no uso dos recursos energéticos levou a impactos 

socioambientais que podiam comprometer o próprio desenvolvimento. Outrora, quando essas 

questões sociais e ambientais eram consideradas secundárias, o grau de desenvolvimento dos 

países era medido de acordo com o seu crescimento econômico. Todavia, as necessidades 

advindas com o novo processo de globalização puseram em xeque a concepção 

desenvolvimentista baseada apenas em aspectos estritamente monetários. 

Além de vivenciar a ascensão do petróleo e do gás natural como principais fontes 

integrantes da matriz energética mundial, o século XX também foi responsável por trazer 

mudanças significativas na relação entre energia e desenvolvimento. A ideia de 

desenvolvimento desincumbiu-se da sua vertente eminentemente econômica, deixando de ser 

apenas o grau de crescimento econômico de uma sociedade, e passando a abranger a 

evolução, o crescimento e as mudanças culturais, políticas, humanas, sociais e ambientais. 

Isso se deu em virtude do crescimento populacional e econômico dos países ter 

aumentado em grandes proporções a demanda energética, a degradação dos recursos naturais 

e as desigualdades sociais. E também, pelo fato da sociedade de consumo, proveniente da 

globalização e do capitalismo, ter sido responsável pela difusão da chamada economia da 

escassez e do desperdício, baseada apenas na produtividade e lucratividade, desconsiderando 

a questão da necessidade, o que resultou em uma irracionalidade socioambiental. 

Buscava-se o maior crescimento possível da produção, mesmo que para isso fosse 

necessária a dilapidação dos recursos naturais. Esse crescimento da produção era associado à 

ideia de crescimento econômico, que, por sua vez, confundia-se com a própria figura do 

desenvolvimento econômico. Nessa perspectiva, as políticas de desenvolvimento reduziam-se 

                                                           
11

 PIRES, Adriano; FERNÁNDEZ, Eloi Fernández y; BUENO, Julio. Política energética para o Brasil: propostas 

para o crescimento sustentável. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 19. 

 
12

 JANNUZZI, Gilberto de Martino; SWISHER, Joel N. P. Planejamento integrado de recursos energéticos: 

meio ambiente, conservação de energia e fontes renováveis. São Paulo: Autores Associados, 1997, pp. 01-02. 
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a meras ações que visavam o crescimento da economia, estando relacionadas apenas à 

acumulação líquida de capital e ao progresso técnico. 

Foi a partir dessas mudanças na relação entre energia e desenvolvimento que os 

recursos energéticos deixaram de ser vistos apenas como uma mercadoria e passaram a ser 

vislumbrados como uma necessidade ecológica e social. A ascensão dessa visão 

ambientalista, fruto dos choques do preço do petróleo e da maior preocupação com a proteção 

do ecossistema, trouxe a necessidade de ponderação entre as necessidades da população 

global crescente e a utilização da energia, considerando a finitude dos recursos naturais
13

. 

É bem verdade que o uso da energia alimenta o desenvolvimento tecnológico, 

econômico e social de qualquer sociedade, permitindo ao homem avançar de uma vida 

primitiva para um estado de civilização. Por outro lado, não se pode ignorar os custos 

socioambientais decorrentes de sua produção, a exemplo da emissão de gases do efeito estufa 

provenientes dos combustíveis fósseis, o risco de desastres nucleares ou o alagamento de 

grandes extensões de terras para a construção de hidrelétricas
14

. 

A utilização dos recursos energéticos de forma desarrazoada e sem preocupação com 

as gerações futuras fez com que o planeta passasse a emitir alerta da fragilidade de sua 

estrutura, como, por exemplo, o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, as mudanças 

climáticas, o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos 

mares e oceanos, os resíduos sólidos, a perda da biodiversidade, a escassez e contaminação da 

água, as tragédias ambientais ocorridas no Golfo do México
15

 e em Fukushima
16

, entre outros. 

                                                           
13

 Acompanhando os avanços sociais, o direito evolui para reconhecer e salvaguardar um novo direito 

fundamental: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Fundamental porque deriva do próprio 

princípio maior do nosso ordenamento jurídico – a dignidade da pessoa humana, o qual ordena um mínimo 

existencial aos seres humanos, com pilares na qualidade de vida e no bem-estar dos indivíduos e da coletividade. 

A interferência humana em um espaço individual, ainda que pequeno, e sua relação com o tempo e o espaço são 

preocupações que tomaram maior vulto. O agir humano pautado em um caráter imediatista e egocêntrico perde 

espaço, implorando por um olhar sobre o outro – qualquer ser vivo – e sobre os impactos futuros. O Direito 

assume um novo papel, o de mediador do agir humano na busca do equilíbrio e integridade do planeta. SILVA, 

Marcela Vitoriano e. O princípio da solidariedade intergeracional: um olhar do direito para o futuro. Disponível 

em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/viewFile/179/188>. Acesso em: 23 mai. 

2015, p. 117. 

 
14

 GREENPEACE. [R]evolução energética: a caminho do desenvolvimento limpo. 2013. Disponível em: 

<http://m.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/image/2013/Agosto/Revolucao_Energetica.pdf>. Acesso em: 25 

nov. 2014. 

 
15

 No dia 20 de abril de 2010, a explosão e afundamento da plataforma Deepwater Horizon, operada pela British 

Petroleum (BP), no Golfo do México, marcou o início de uma catástrofe incalculável ambiental, havendo um 

derramamento de quantidade estimada entre 3 e 4 milhões de barris de petróleo, fazendo deste o maior acidente 

ambiental da história dos Estados Unidos. 

 
16

 No dia 11 de março de 2011, um tsunami provocado por um terremoto, fez com que a Central Nuclear de 

Fukushima começasse a liberar quantidades significativas de material radioativo, seguido de contínuos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_Nuclear_de_Fukushima_I
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_Nuclear_de_Fukushima_I
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_Nuclear_de_Fukushima_I
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A população mundial estava diante do iminente esgotamento dos recursos naturais, e a 

cooperação internacional mostrava-se como essencial para a promoção do uso de novas fontes 

energéticas em todo o planeta
17

. A intensificação dos debates sobre as questões energéticas e 

ambientais resultou na indicação pela Organização das Nações Unidas (ONU) de quatro 

mudanças estratégicas: a) fontes de energia menos intensivas em carbono; b) aumento da 

eficiência energética; c) fontes renováveis; e d) sistemas de transporte sustentável
18

. 

Nessa esteira, com vistas a dirimir os problemas decorrentes do uso irracional dos 

recursos energéticos, em 1972, na Suécia, foi realizada a Conferência Nacional das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de 

Estocolmo. Essa foi a primeira Convenção das Nações Unidas que teve como objetivo a busca 

pela organização das relações entre o homem e o meio ambiente, levando em consideração as 

degradações ambientais causadas pelo desregrado crescimento industrial e econômico
19

. 

Além de colocar em evidência a alarmante situação do meio ambiente, a Conferência 

de Estocolmo constitui o ponto de partida para a consolidação de instrumentos internacionais 

de proteção ambiental e para a concretização da cooperação dos países de forma urgente e 

global. Essa fonte formal internacional também foi responsável por evidenciar a noção de 

desenvolvimento socioeconômico em harmonia com a preservação do meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras, mais tarde denominada de desenvolvimento sustentável.  

Destacam-se, ainda, como instrumentos internacionais de promoção do 

desenvolvimento econômico em conjunto com a melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos, os seguintes diplomas legais: a) Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992 ‒ Rio 92 ou Eco 92
20

; b) Protocolo de Kyoto de 

                                                                                                                                                                                     
vazamentos de água contaminada na usina e no mar, sendo considerado um dos maiores desastres nucleares dos 

últimos anos. 

 
17

 GALVAO, Luiz Cláudio Ribeiro; GRIMONI, José Aquiles Baesso; UDAETA, Miguel Edgar Morales (org.). 

Iniciação a conceitos de sistemas energéticos para o desenvolvimento limpo. São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo, 2004, pp. 32-33. 

 
18

 DINCER, Ibrahim; ROSEN, Marc A. Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development. Elsevier, 

2007, p. 104. 

 
19

 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO. Declaração de 

Estocolmo sobre o ambiente humano de 1972. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-

humano.html>. Acesso em: 30 dez. 2014. 
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 Responsável pela reafirmação da Declaração de Estocolmo e o aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção 

ambiental internacional; pela consagração da ideia de desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento 

capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer as necessidades das futuras gerações; e pela 

responsabilização de todos os países pela conservação, proteção e recuperação do ecossistema, na medida em 

que tenham contribuído para a degradação, assim, os países mais desenvolvidos terão maior responsabilidade na 
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1997
21

; c) Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002 ‒ Rio +10
22

; e d) 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012 ‒ Rio +20
23

. 

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)
24

 surgiu, 

assim, com o objetivo de estabelecer um programa energético nacional, através da promoção 

de políticas projetados para atingir o máximo crescimento sustentável, aumentando a oferta de 

empregos e contribuindo para a expansão econômica dos países membros e não membros no 

processo de desenvolvimento, com vistas a expandir o comércio mundial numa base 

multilateral e não discriminatória conformidade com as obrigações internacionais
25

. 

Ademais, sobre a questão da proteção ao meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável em âmbito nacional, o caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988
26

, que 

tem como base os princípios erigidos na Declaração de Estocolmo, traz a determinação de que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
                                                                                                                                                                                     
busca pelo desenvolvimento sustentável. Destacam-se dois documentos principais: a) Declaração do Rio, que 

buscava o progresso econômico e social com a necessidade de uma consciência ecológica; e b) Agenda 21, que 

possuía caráter programático, buscando a concretização da proteção ambiental, da justiça social e da eficiência 

econômica.  

 
21

 A partir do surgimento do IPCC – Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas,  visando alertar o mundo 

sobre o aquecimento do planeta, a assinatura desse acordo internacional teve como principal objetivo a redução 

da emissão de gases que agravam o efeito estufa, a fim de aliviar os impactos causados pelas mudanças 

climáticas e pelo aquecimento global. 
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 Objetivou a implementação da Declaração do Rio e da Agenda 21. Destacam-se dois documentos principais: 

a) Declaração de Joanesburgo, que reafirmou os princípios e acordos de desenvolvimento sustentável adotados 

na Conferência de Estocolmo de 1972 e na Rio 92; e b) Plano de Implementação, que trouxe metas para a 

erradicação da pobreza, alteração de padrões de consumo e de produção e proteção dos recursos naturais. 
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 Avaliação do progresso e das lacunas na implementação dos objetivos firmados nos tratados e convenções 

anteriores. Definição do compromisso político para um desenvolvimento sustentável nas próximas décadas. 

Renovação da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável, com a inclusão de temas novos e 
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Todos, incluindo brasileiros e estrangeiros residentes no país, e também o Estado, 

passaram a ter a obrigação legal e moral de garantir a integridade do ecossistema, utilizando 

os recursos com base no princípio da solidariedade intergeracional
27

, que garante a todas as 

gerações o acesso equitativo aos recursos naturais. Assim, a busca pelos ideais de 

sustentabilidade refletiu sobremaneira no setor energético, que também passou a ter a sua 

atuação adstrita às questões socioambientais. 

O desenvolvimento sustentável é fruto da plena consciência do homem, amadurecida 

no século passado, de que somente com o uso racional dos recursos naturais e sua 

preservação, é que será possível permitir que as futuras gerações possam atender às suas 

necessidades, mantendo-se um processo contínuo de desenvolvimento sustentado. A 

preocupação ecológica tem um fim em si mesmo, que é o uso não predatório dos recursos da 

natureza a fim de não comprometer a disponibilidade das riquezas para as futuras gerações
28

. 

A consolidação da ideia de desenvolvimento sustentável opera a questão do 

desenvolvimento na sua melhor acepção, isto é, de forma sistêmica, englobando o âmbito 

econômico, social e ambiental. Assim, resta silente que o crescimento econômico não traz, 

automaticamente, o desenvolvimento, mas sim o alargamento das desigualdades sociais, uma 

vez que a acumulação de riquezas se concentra nas mãos de uma minoria e nas demais classes 

sociais a pobreza se solidifica. 

Nesse ínterim, no que tange à noção de desenvolvimento sustentável ou 

ecodesenvolvimento, a abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, 

ambientais e econômicos não se alterou desde a Conferência de Estocolmo de 1972 até a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012, sendo baseada 

na conjugação de oito critérios de sustentabilidade: a) social; b) cultural; c) ecológico; d) 

ambiental; e) territorial; f) econômico; g) política nacional; e h) política internacional
29

.  
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Além de resultar na mudança de perspectivas acerca da ideia desenvolvimentista, as 

transformações na relação entre energia e desenvolvimento demonstram que os elevados 

níveis de dependência, a desarticulação entre os setores energéticos, as políticas 

centralizadoras baseadas apenas na oferta de energia, a inadequação às necessidades 

fundamentais, e os danos ao meio ambiente, proporcionaram o crescimento das disparidades 

econômicas e sociais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento
30

. 

Afora representar um elemento de intensificação das degradações ambientais, o 

aumento da demanda energética constitui um índice representativo do acesso da população às 

condições básicas de vida. Alguns indicadores sociais, a exemplo da taxa de alfabetização, de 

mortalidade infantil, de expectativa de vida e de fertilidade, expressam uma relação direta 

com o consumo de energia per capita. Com efeito, o acesso à energia é um dos fatores 

fundamentais na evolução da qualidade de vida da sociedade
31

. 

Dessa forma, a partir de um contexto marcado pelo crescimento demográfico, pelo 

aumento da demanda energética, pela pobreza, pelas fomes coletivas, e pelas violações das 

liberdades políticas e das liberdades básicas, evidenciou-se que o desenvolvimento de um país 

não estava relacionado estritamente à ideia de crescimento econômico, medido através do 

Produto Interno Bruto (PIB), como pensavam alguns economistas, mas sim à melhoria da 

qualidade de vida das pessoas
32

. 

Fato é que o crescimento do Produto Interno Bruto, a industrialização, os avanços 

tecnológicos, a modernização social, e o aumento das rendas individuais, são importantes 

fatores de expansão das liberdades usufruídas pelos membros de uma sociedade, todavia, 

dependem da influência de outros fatores para que efetivamente se apresentem como 

componentes constitutivos do desenvolvimento, isto é, como instrumentos de melhoria da 

vida e do fortalecimento das liberdades dos indivíduos. 

Nesse contexto, a concepção de desenvolvimento como liberdade apresenta como 

premissa geral a percepção da liberdade como instrumento fundamental do processo de 

desenvolvimento. A busca pela minimização das principais fontes de privação de liberdade 

constitui um agente do bem estar social e um fator impulsionador da qualidade de vida da 
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população, e se efetiva através da distribuição de renda, saúde, educação, e da garantia de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado
33

. 

A partir de um contexto marcado pela pobreza, pelas fomes coletivas, e pelas 

violações das liberdades políticas e das liberdades básicas, procurou-se demonstrar que o 

desenvolvimento de um país não está relacionado estritamente à ideia de crescimento 

econômico, medido através do Produto Interno Bruto, mas sim à conjugação deste com 

fatores ligados à expansão das liberdades individuais e da melhoria da qualidade de vida dos 

membros de uma sociedade. 

Isso porque, por muito tempo, a figura do desenvolvimento esteve ligada ao 

crescimento econômico e ao liberalismo econômico, todavia, a partir das concepções 

enunciadas pelo desenvolvimento como liberdade, esta liberdade adquiriu características 

igualitárias e passou a ser considerada um agente do bem estar social, já que por meio dela os 

indivíduos adquirem capacidade de realizar as coisas que considerem valiosas, a fim de 

conseguirem uma boa qualidade de vida. 

E, embora o século XX seja responsável pelo reconhecimento de alguns pontos 

positivos na perspectiva do desenvolvimento, tais como o estabelecimento de um governo 

democrático e participativo, a presença constante dos direitos humanos no discurso 

dominante, o aumento da expectativa de vida, e as benesses interativas decorrentes do 

processo de globalização, ainda há grandes desafios a serem enfrentados, tendo em vista a 

persistência da insatisfação de necessidades elementares do indivíduo. 

A superação das privações e opressões decorrentes de problemas como o desprezo aos 

direitos relativos às mulheres, aos idosos, à saúde, à educação, à segurança pública, ao meio 

ambiente, à sustentabilidade econômica e social, à cultura, entre outros, é crucial para a 

efetivação do desenvolvimento de uma nação. Nessa perspectiva, as diferentes formas de 

liberdade irão exercer papel primordial na superação desses males em prol da concretização 

de um desenvolvimento pleno. 

O exercício das liberdades muitas vezes encontra-se limitado pelas oportunidades 

sociais, políticas e econômicas de que o indivíduo dispõe. Por tal razão, a busca da expansão 

das liberdades deve ser considerada o principal meio e fim do desenvolvimento. Esse 

desenvolvimento tem como objetivo à satisfação das liberdades humanas em geral, com vistas 
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a oferecer liberdades políticas; facilidades econômicas; oportunidades sociais; garantias de 

transparência e segurança protetora
34

, conforme veremos adiante. 

Ressalte-se que ao tratar das liberdades formais e substanciais, é reforçada a ideia de 

liberdades negativas e positivas provenientes do liberalismo clássico e pautadas nos ideais da 

Revolução Francesa. Nesse sentido, enquanto “meio” do desenvolvimento, as liberdades 

formais ou instrumentais correspondem, em essência, às liberdades negativas, que tem por 

objetivo a libertação dos indivíduos de qualquer forma de escravização, impondo um 

absenteísmo estatal, isto é, um não intervencionismo do Estado na esfera individual. 

As liberdades formais ou instrumentais se revelam em cinco tipos distintos de 

liberdades-meio: a) liberdades políticas; b) facilidades econômicas; c) oportunidades sociais; 

d) garantias de transparência; e e) segurança protetora. As liberdades políticas permitem a 

realização de eleições livres e facilitam a atuação política do indivíduo, através de meios de 

controle e cobrança dos gestores, compreendendo, pois, a democracia em seu sentido mais 

amplo, já que permite ao indivíduo exercer a sua liberdade de expressão política
35

. 

As facilidades econômicas dizem respeito às capacidades que os indivíduos dispõem 

para utilizar recursos econômicos para produção, consumo ou troca. As oportunidades sociais 

se apresentam na forma de serviços disponibilizados à população pelo poder público, 

possibilitando-lhes uma boa qualidade de vida. As garantias de transparência relacionam-se à 

clareza nas informações acerca dos processos políticos e sociais. Finalmente, a segurança 

protetora corresponde ao sistema de proteção econômica àqueles que dela necessitam
36

. 

As liberdades constitutivas ou substanciais, por sua vez, enquanto “fim” do 

desenvolvimento, correspondem às liberdades positivas, que impõem uma atuação positiva do 

Estado, já que o ideal de liberdade por si só é insuficiente para atender às necessidades da 

sociedade, sendo crucial a busca por critérios de igualdade. Dessa forma, através de um 

intervencionismo estatal, com a edição de normas programáticas, serão propostas bases e 

diretrizes para a busca da concretização dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. 

As liberdades constitutivas ou substanciais são consideradas essenciais às perspectivas 

de um desenvolvimento pleno, assumindo dois importantes papéis na sociedade, o de 

avaliação e o de eficácia. A avaliação do desenvolvimento de uma sociedade deve ser feita 
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considerando as liberdades de que desfrutam os seus indivíduos. Por outro lado, a eficácia 

social do processo de desenvolvimento de uma comunidade leva em consideração a 

concretização das liberdades individuais dos seus membros.
37

 

Assim sendo, observa-se que o desenvolvimento relaciona-se não só com a renda e 

com os recursos, mas sim, com a melhora da qualidade de vida e com o alargamento das 

liberdades individuais. Para tanto, é necessário que haja um aumento dos processos que 

permitem as liberdades de ações e decisões e, também, das oportunidades reais que as pessoas 

possuem. Assim, o desenvolvimento deve buscar expandir as liberdades substanciais com 

vistas à satisfação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 

Para entender melhor o papel da energia na promoção do desenvolvimento, a Agência 

Internacional de Energia (AIE) apresentou o Índice de Desenvolvimento Energético (IDE), 

que mede o progresso de um país no acesso à energia moderna. Esse índice aponta o uso de 

energia como um fator que contribui para o desenvolvimento, uma vez que para as pessoas 

mais pobres do mundo, pequenos aumentos no consumo de energia são frequentemente 

associados com melhorias dramáticas na qualidade de vida familiar e da comunidade
38

. 

As escolhas energéticas possuem efeitos macroeconômicos gerais, influenciando a 

capacidade dos governos para atender as necessidades imediatas de seus cidadãos mais 

pobres. Assim, um leque de energia competitiva e diversificada é vital para o 

desenvolvimento econômico, o crescimento industrial, o acesso aos mercados globais, o 

aumento da oferta de emprego, a melhoria da saúde e educação, e a minimização da privação 

das liberdades humanas, com vistas à satisfação de necessidades elementares do indivíduo. 

Entretanto, apesar de possuírem aparentemente uma relação direta, o desenvolvimento 

e a energia não estão interligados de maneira absoluta, uma vez que, através da análise 

histórica e das comparações entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, é possível 

identificar a existência de caminhos alternativos para que haja desenvolvimento sem um 

aumento correspondente do consumo de energia, devendo-se abrir espaço para a incorporação 

de mecanismos de desenvolvimento limpo e de sistemas energéticos eficientes
39

. 

A superação dessa era desenvolvimentista aliada às profundas preocupações sociais, 

econômicas e ambientais, que tem como fatores primordiais o dilema acerca da exploração de 
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combustíveis fósseis, os riscos do efeito estufa para o meio ambiente, e a ameaça de 

mudanças climáticas, incentivou a busca por um desenvolvimento sustentável, através da 

implementação de técnicas de otimização do uso dos recursos energéticos, visando a 

minimização dos impactos ambientais e a diversificação da matriz energética mundial. 

Enquanto no âmbito econômico a preocupação está voltada para a lei da oferta e da 

procura, com a busca de novos mercados, na esfera ambiental a inquietação está ligada ao 

desenvolvimento de determinada atividade econômica que vem a gerar um impacto 

ambiental, caso não sejam observados os cuidados com a proteção ao meio ambiente. Por essa 

razão, cabe ao poder público coordenar a observância dos princípios da ordem econômica, 

com vistas a realização dos seus fundamentos e fins
40

. 

Nessa perspectiva, a intervenção do Estado no setor energético tem como objetivos 

principais a concretização da sustentabilidade ambiental por meio da utilização de energia 

limpa, a garantia do bom funcionamento do mercado energético de forma a atrair 

investimentos privados e afiançar a segurança no abastecimento, a viabilização da expansão 

do setor energético através da exportação de energia e da criação de renda e empregos no país, 

e a construção de uma indústria eficiente, diversificada, inovadora e competitiva. 

Ademais, a mudança na consciência da população em prol da sustentabilidade fez com 

que o setor energético assumisse a responsabilidade de buscar mecanismos para a manutenção 

de um meio ambiente equilibrado. Todavia, ainda que a preocupação com a promoção do 

desenvolvimento e com a defesa do meio ambiente seja elucidada no artigo 1º, incisos II e IV, 

da Lei Federal n. 9.478, de 06 de agosto de 1997
41

, conhecida como Lei do Petróleo, ainda há 

uma carência de instrumentos que consolidem os misteres do desenvolvimento. 

Outrossim, a inclusão do princípio da garantia do desenvolvimento nacional como um 

dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, inciso II, da 

Constituição Federal
42

, também influenciou a relação entre energia e desenvolvimento, uma 

vez que assegurou o desenvolvimento sob os aspectos econômico, social, político e ambiental. 
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Por essa razão, deve esse dispositivo ser analisado à luz dos princípios da ordem econômica e 

da proteção ao meio ambiente, erigidos nos artigos 170 e 225 da Constituição Federal
43

. 

Isso porque, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve um 

alargamento da atuação do Estado na ordem econômica, com vistas a impedir excessos no 

processo econômico de produção e distribuição de riquezas. Assim, o Estado passou a atuar 

como agente normativo e regulador, exercendo as funções de controle e fiscalização do setor 

privado, a fim de que fossem cumpridos os princípios constitucionais da ordem econômica, 

garantindo-se a segurança nacional e o interesse coletivo. 

Assim, conforme artigo 170 da Constituição Federal
44

, a ordem econômica, fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegura a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da soberania nacional, da 

propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da defesa do 

consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais, da 

busca do pleno emprego, e do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. 

Faz-se necessário a implementação de políticas energéticas para a promoção de um 

desenvolvimento que atenda às perspectivas da sustentabilidade, devendo incluir: a) normas 

para a produção e utilização de energia e proteção do meio ambiente; b) instrumentos 

econômicos de mercado; c) subsídios e investimentos; d) parcerias público-privadas; e) 

fomento à pesquisa e desenvolvimento (P&D); f) campanhas de informação e comunicação; e 

g) avaliação e estratégias políticas, econômicas, ambientais e sociais
45

. 

Para que se consiga manter a condição de sustentabilidade do desenvolvimento a partir 

da preservação dos recursos naturais, é essencial, antes de tudo, que haja desenvolvimento, e 

que o futuro não esteja comprometido por obstáculos de natureza não ambientais, localizados 

não na relação homem-natureza, e sim nas relações entre os homens, no contexto da 

sociedade. Estão ligados, portanto, à forma como os homens disciplinam a satisfação das 

necessidades básicas do ser humano
46

. 
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Dessa forma, a exploração dos recursos energéticos como fator impulsionador do 

desenvolvimento deve ter como foco a preocupação não só com aspectos econômicos, mas 

também com a problemática social e ambiental, de forma que venha a atender as necessidades 

sociais mais abrangentes, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população, e a 

garantir a proteção do meio ambiente, através da assunção da responsabilidade de preservá-lo 

para as gerações que sucederão. 

 

2.2 A crise do petróleo frente à defesa da soberania e do interesse nacional 

 

Ao longo do tempo, o petróleo consolidou-se como a principal fonte de energia e o 

mais importante recurso estratégico do mundo. Sua conturbada trajetória é marcada por 

renhidas disputas por controle e pela alternância entre períodos de escassez e bonança. Apesar 

da natureza cíclica dos movimentos do petróleo no mercado internacional, há uma tendência 

de consumo ascendente a nível mundial, assim, por mais que sejam descobertas novas 

reservas, há uma ilimitada avidez da demanda global pelo recurso energético convencional
47

. 

A primeira fase da indústria mundial do petróleo desenvolveu-se entre meados do 

século XIX e o primeiro choque do petróleo na década de setenta, sendo caracterizada pelo 

controle privado das reservas e pela utilização do petróleo para a obtenção de querosene e 

lubrificantes. Já a segunda fase da indústria petrolífera data dos anos setenta em diante e 

caracteriza-se tanto pelo controle estatal das reservas quanto pela utilização do petróleo em 

grande escala, em virtude da invenção dos motores de combustão interna e dos automóveis. 

Historicamente, destaca-se que o primeiro poço de petróleo foi descoberto na 

Pensilvânia, em 1859, em uma região de pequena profundidade. A perfuração do Poço de 

Drake
48

 deu início à corrida predatória pelo ouro negro, assim, quando se anunciava uma nova 

descoberta, havia grande interesse para aquisição de terras vizinhas à jazida, com o objetivo 

de explorá-las exaustivamente. Contudo, o exacerbado aumento da produção reduzia 

substancialmente os preços, até que o esgotamento dos poços provocasse nova alta
49

. 

O aumento do consumo em outras áreas geográficas e a descoberta de campos de 

produção no Oriente Médio foram responsáveis pela desconcentração da indústria petrolífera 
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estadunidense, tornando-a global. No entanto, embora a produção de petróleo tenha se 

expandido pelo mundo, esta permaneceu sendo controlada por um grupo de empresas, 

conhecido como o cartel das Sete Irmãs
50

, que monopolizavam o sistema internacional do 

petróleo, eliminando a concorrência através do regime de concessões. 

Em 1960, a criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
51

 

enfraqueceu o cartel das Sete Irmãs, uma vez que passou a coordenar a política petrolífera e 

restringiu as estratégias de controle total das reservas pelas grandes empresas. Já em 1962, a 

Organização das Nações Unidas reconheceu o direito de todo Estado soberano dispor 

livremente de suas riquezas e recursos naturais, sem prejuízo da cooperação econômica 

internacional, e levando em consideração suas estratégias de desenvolvimento
52

. 

Esse princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais consagrado pela 

Resolução n. 1.803 da Assembléia Geral das Nações Unidas de 1962
53

 tem suas raízes em 

duas preocupações dispostas na Carta das Nações Unidas de 1945: a) o desenvolvimento 

econômico; e b) o princípio da autodeterminação dos povos. Assim, a adequada exploração 

dos recursos naturais determina as condições de desenvolvimento econômico do país, sendo 

indispensável a livre e expressa manifestação da vontade dos povos desses territórios
54

. 

A garantia de soberania sobre os recursos naturais, juntamente com o fortalecimento 

da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foram fatores que resultaram em uma 

fase de grande desenvolvimento no setor petrolífero. Ademais, esse exercício da soberania 

sobre os recursos energéticos veio a reafirmar o próprio princípio da autodeterminação dos 
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povos erigido na Carta das Nações Unidas de 1945, com vistas a consolidar relações 

amistosas e pacíficas entre as nações
55

. 

O princípio da autodeterminação dos povos assegura ao Estado autonomia para o seu 

desenvolvimento, estabelecendo novos parâmetros para a soberania. Em linhas gerais, a 

soberania pode ser entendida como a supremacia na ordem interna conjugada com a 

independência na ordem externa ou internacional. A soberania interna corresponde à própria 

organização política do Estado, enquanto a soberania externa refere-se à relação com os 

demais membros da comunidade internacional. 

A busca pela autodeterminação dos povos tornou-se imperativa com a sua previsão 

expressa no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
56

 e no Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
57

, ambos de 1966. A partir de então, cada Estado 

adquiriu o direito de se afirmar perante as outras nações, exercendo sua capacidade de auto-

organização, autogoverno e auto-administração, podendo, para tanto, exercer sua soberania e 

dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais. 

Tradicionalmente, a soberania era entendida como uma espécie de monopólio do 

poderio estatal territorialmente limitado, isto é, como um instrumento de poder ilimitado, 

indelegável e incontestável. Todavia, com vistas a atender às necessidades de uma nova 

ordem internacional, esse conceito vem sofrendo mutações, sendo balizado pelo princípio da 

cooperação internacional, que permite a cessão parcial da soberania interna em determinados 

casos, o que não implica na perda ou transferência do poder soberano. 

Por essa razão, o direito dos Estados ao desenvolvimento e à soberania permanente 

sobre seus recursos e riquezas naturais não pode ser considerado um argumento válido para o 

uso descontrolado dos mesmos recursos, devido ao risco de ocorrer danos transfronteiriços e 

transgeracionais, uma vez que um impacto ambiental ocorrido em determinada localidade 

afeta não só o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado de determinado grupo, 

mas sim de toda a coletividade. 
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A implementação da soberania permanente sobre os recursos naturais impõe o respeito 

ao direito internacional e aos direitos adquiridos, na medida em que legitima os Estados a 

regular investimentos estrangeiros realizados em seu território e, ao mesmo tempo, impõe 

uma série de requisitos para os casos excepcionais de nacionalização, em prol da utilidade 

pública, segurança ou interesse nacional, cabendo indenização às empresas expropriadas. 

com base na legislação doméstica e nas regras de direito internacional. 

Há três modelos históricos de nacionalização dos hidrocarbonetos: a) o Estado 

monopoliza a atividade e apropria-se da renda mediante uma empresa estatal; b) o Estado 

compartilha a atividade entre uma empresa estatal e empresas privadas, apropriando-se de 

parte da renda através de impostos e royalties; e c) o Estado se apropria de parte da renda 

auferida através de impostos e royalties pagos por empresas privadas, todavia, a atividade 

não é compartilhada, sendo exercida apenas por empresas privadas
58

. 

Nacionalizar significa reverter direitos de propriedade em benefício do Estado e 

outorgar, como compensação, uma indenização às empresas expropriadas. O conceito de 

nacionalização desenvolveu-se durante o século XX, implicando a expropriação com o 

propósito de assegurar justiça e igualdade, tanto sob o ponto de vista social  quanto 

econômico, entre os variados países que fazem parte da comunidade internacional , 

considerando a questão da defesa da soberania e do interesse nacional.  

Ainda acerca do tema, o princípio n. 21 da Declaração de Estocolmo de 1972
59

 

determina que, de acordo com a Carta das Nações Unidas de 1945 e com os princípios do 

direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos, de 

acordo com a sua política ambiental, desde que as atividades levadas a efeito, dentro da 

jurisdição ou sob seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de outras nações ou zonas 

situadas fora da jurisdição nacional
60

. 
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Vale ressaltar que vinte anos após a realização da Conferência de Estocolmo de 1972, 

o princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais foi reiterado pelo princípio n. 

02 da Declaração do Rio de 1992
61

, nos mesmos moldes determinados anteriormente. Nessa 

esteira, a partir da análise conjugada do princípio da soberania permanente sobre os recursos 

naturais e o princípio da garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, observa-

se que os Estados possuem uma liberdade relativa para a exploração de seus recursos naturais. 

No que concerne especificadamente à exploração de petróleo, e levando em 

consideração o seu conteúdo econômico, político, estratégico e social, destaca-se que o 

exercício da soberania permanente sobre este hidrocarboneto convencional deve atender ao 

interesse nacional, à busca por investimentos de capital estrangeiro, e à concretização do 

respeito mútuo dos Estados com base em suas respectivas soberanias, com vistas à garantir a 

preponderância do interesse público sobre o interesse privado. 

Os períodos mais quentes na história da afirmação da soberania dos Estados por meio 

da exploração do petróleo estão relacionados à criação do Estado de Israel e aos atritos entre o 

Mundo Ocidental e o Mundo Árabe. Em 1973, a guerra do Yom Kippur
62

 instaurada entre 

Israel e Arábia Saudita culminou no primeiro choque do petróleo, resultado da redução da 

produção do hidrocarboneto pelos árabes e na elevação desarrazoada do preço do barril, 

dando origem a maior crise de petróleo a afetar a economia mundial
63

. 

No ano de 1979, o mundo assiste ao segundo choque do petróleo, com a paralisação da 

produção iraniana, agravada pela guerra entre Irã e Iraque, que veio a elevar absurdamente o 

preço médio do barril. Nesse diapasão, a crise do petróleo, ao produzir um ambiente de 

recessão internacional, trouxe consigo uma redução substancial na disponibilidade de recursos 

para programas de fomento ao desenvolvimento, colocando em evidência a questão da 

cooperação internacional para o desenvolvimento. 
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Em meados de 1999, em virtude do aumento no consumo mundial de petróleo, 

proveniente do intenso desenvolvimento dos países emergentes, houve um novo choque do 

petróleo devido ao pico no preço do barril. Também é importante destacar a alta nos preços do 

petróleo decorrentes dos conflitos armados da Primeira Guerra do Golfo em 1990 e da 

Segunda Guerra do Golfo em 2003. E, finalmente, há um período de alívio das tensões de 

mercado, conforme gráfico abaixo. 

 

 

Fonte: SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL
64

 

 

Esses choques do petróleo foram resultado da atuação coordenada dos cartéis, que 

usavam o seu poder de produção como meio de exercer monopólio e controle geopolítico 

sobre o petróleo. Além de ser responsável pelo surgimento de novas áreas produtoras, a 

nacionalização dos principais mercados produtores de petróleo suscitou projetos de 

substituição dos combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia e a busca pela 

conservação de energia, visando atender às premissas ambientais internacionais. 
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Vale ressaltar que a maior parte das reservas de petróleo do mundo se concentra na 

região do Oriente Médio, local marcado por fortes conflitos e instabilidade política crescente. 

Tais desajustes são consequência, em larga medida, da atuação política dos países centrais e 

da concentração da riqueza gerada com a exploração do petróleo nas mãos de poucos, 

resultando numa situação de miséria da maior parte da população. Situação semelhante é 

observada em outros países, a exemplo da Nigéria, Angola, Venezuela, entre outros
65

. 

No Brasil, a expansão da corrida atrás do valioso ouro negro ocorreu efetivamente por 

volta da década de sessenta, mesma época em que a indústria do petróleo dava os primeiros 

passos nos Estados Unidos, após a descoberta do primeiro lençol petrolífero pelo coronel 

Drake. Após a Segunda Guerra Mundial, o petróleo selou o destino das nações, 

transformando-se na fonte energética dominante a nível mundial, substituindo o uso do 

carvão, e consolidando-se como propulsor do desenvolvimento nacional durante o século XX. 

A trajetória brasileira em busca de petróleo e de autossuficiência apresenta cinco fases 

históricas: a) explorações pioneiras por particulares para a produção de óleos para iluminação 

(1864-1918); b) explorações pioneiras pelo Estado para comprovar a existência de petróleo no 

país (1919-1939); c) explorações para a redução da dependência de importação (1940-1973); 

d) explorações para a obtenção da autossuficiência na produção (1974-2006); e) explorações 

para o aumento das reservas de petróleo, na chamada Era do Pré-sal (2006 até a atualidade)
66

. 

A evolução da indústria petrolífera brasileira abrange desde a etapa de utilização 

energética primária desse produto até as transformações tecnológicas mais sofisticadas do 

período atual. A permanente centralidade do petróleo na sociedade contemporânea é 

explicada pelo fato deste hidrocarboneto encontrar-se no centro da economia mundial, sendo 

responsável pela emergência e pelo desenvolvimento do capitalismo atual, e constituindo-se 

como uma das maiores indústrias surgidas nas últimas décadas do século XIX. 

Além disso, a importância do petróleo para o desenvolvimento nacional deve-se à 

questão da sua produção, exploração e comercialização estarem intimamente vinculadas às 

estratégias nacionais de política global e de poder. O grau de relevância entre a interação dos 

fatores econômicos e políticos no processo evolucionário da indústria mundial de petróleo 
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possibilita compreender a evolução histórica, o momento presente e subsidia o esclarecimento 

das possíveis linhas de evolução futura da indústria petrolífera nacional
67

. 

Nessa perspectiva, o advento da exploração e produção de petróleo no território 

brasileiro trouxe consigo movimentações em defesa de um país soberano e do interesse 

nacional. Em linhas gerais, a soberania nacional pode ser entendida como a consolidação da 

supremacia na ordem interna e da independência na ordem internacional. Já o interesse 

nacional corresponde à busca prioritária da própria segurança do Estado, de acordo com a sua 

situação histórica, a sua estrutura econômica, e o seu regime político. 

O conceito de soberania assenta-se sobre três aspectos, o externo, o interno e o 

territorial. O aspecto externo corresponde ao direito do Estado livremente determinar suas 

relações no âmbito internacional, independentemente de controle ou restrições. Já o aspecto 

interno garante ao Estado a competência para determinar o estabelecimento de instituições 

internas e de leis para sua regulação. Finalmente, o aspecto territorial funda-se na completa e 

exclusiva autoridade de um Estado sobre pessoas e coisas que estiverem em seu território.
68

 

A definição de interesse nacional, por sua vez, desempenha papel decisivo na 

construção do pensamento político moderno, podendo ser compreendida como a promoção do 

interesse de um Estado independente dos seus cidadãos ou governantes, reduzindo 

enormemente a parte das paixões no trato social. Assim, o interesse nacional pode ser 

vislumbrado a partir das ideias de promoção da segurança do Estado, de manutenção da 

ordem pública, e da satisfação das necessidades da nação
69

. 

Visando atender a questões de soberania do Estado e de interesse nacional, é que em 

1938, foi criado, pelo então presidente Getúlio Vargas, o Conselho Nacional do Petróleo 

(CNP)
70

, órgão colegiado que representou a primeira iniciativa de regulação do setor 

petrolífero por parte do Estado. A partir de então, houve uma imediata nacionalização das 

atividades petrolíferas e um estrito controle governamental sobre todos os aspectos da 

indústria do petróleo no território brasileiro. 
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Outro marco da intervenção do Estado no setor energético foi a edição do Decreto 

Federal n. 3.236, de 07 de maio de 1941
71

, responsável por determinar que as jazidas de 

petróleo e gases naturais existentes no território nacional pertenceriam à União, a título de 

domínio privado imprescritível. Com a opinião pública favorável ao monopólio estatal, teve 

início a campanha “O Petróleo é Nosso”, que mobilizou principalmente estudantes 

universitários, trabalhadores, profissionais liberais e militares
72

. 

A consolidação dessa campanha influenciou a busca pela alteração do regime inicial 

da livre exploração ou cessão física do petróleo por meio da Lei Federal n. 2.004, de 03 de 

outubro de 1953
73

, que instituiu o monopólio da União na exploração, produção, refino e 

transporte do petróleo no Brasil, a ser exercido pela Petrobras, de acordo com os ditames da 

Política Nacional do Petróleo. As jazidas de petróleo foram tornadas públicas, cabendo apenas 

ao Estado, por meio da Petrobras, a exploração petrolífera
74

. 

A Petrobras foi concebida em um momento histórico em que o país gestava um projeto 

nacional de desenvolvimento. Com a eclosão do segundo choque do petróleo em 1979, o país 

entra em um período critico de equilíbrio interno e externo. Os indicadores inflacionários 

tomam as manchetes dos jornais, a divida publica explode, e inicia-se um movimento na 

direção da internacionalização das atividades da Petrobras e na possível associação desta 

empresa outras empresas privadas
75

. 

Mais tarde, a edição da Lei Federal n. 9.478, de 06 de agosto de 1997
76

 constituiu um 

importante marco regulatório no setor petrolífero nacional. Além de dispor sobre as atividades 
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relativas ao monopólio do petróleo e instituir o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
77

, o 

referido diploma legal dispôs sobre a política energética nacional, determinando como um dos 

seus objetivos a preservação do interesse nacional. 

O Conselho Nacional de Política Energética, enquanto órgão de assessoramento da 

Presidência da República, tem competência para propor políticas nacionais e medidas 

específicas dirigidas ao aproveitamento racional das fontes de energia, visando à efetivação 

dos objetivos da Política Energética Nacional, entre os quais a preservação do interesse 

nacional, a promoção do desenvolvimento, a ampliação do mercado de trabalho e a 

valorização dos recursos energéticos. 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, por sua vez, foi 

instituída como agência reguladora, responsável pela regulação, contratação e fiscalização das 

atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, garantindo o fornecimento de 

energia por meio da adoção de medidas que fomentem o desenvolvimento e a geração de 

empregos nas diversas regiões do país, considerando a inegável importância dos 

hidrocarbonetos convencionais para a segurança nacional e para o interesse coletivo. 

Outrossim, a Emenda Constitucional n. 6, de 15 de agosto de 1995
78

, considerando a 

questão da preservação da soberania nacional e da defesa do interesse nacional, alterou o §1º 

do artigo 176 da Constituição Federal, estabelecendo que a pesquisa e a lavra de recursos 

minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica somente poderiam ser 

efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros 

ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País. 
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A Emenda Constitucional n. 9, de 09 de novembro de 1995
79

, por sua vez, foi 

responsável pelo fim do monopólio estatal do petróleo, uma vez que permitiu a contratação de 

empresas públicas ou privadas para a atividade petrolífera no território brasileiro. Nessa 

esteira, vale ressaltar que a União permaneceu com a titularidade do domínio sobre os 

recursos minerais, concedendo ao poder público a possibilidade de opção pela manutenção do 

sistema atual ou pela adoção de um sistema onde se permita a concorrência nessa atividade. 

A partir de então, o monopólio da União sobre: a) a refinação do petróleo nacional 

ou estrangeiro; b) a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 

atividades previstas nos incisos anteriores; e c) o transporte marítimo do petróleo bruto de 

origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, que era exercido 

exclusivamente pela Petrobras, passou a poder contratar empresas estatais ou privadas para a 

realização dessas atividades, observadas as condições a serem estabelecidas em lei.  

Nesse diapasão, destaca-se que o princípio da soberania permanente sobre recursos 

naturais encontra-se presente na Constituição Federal, ao considerar os recursos minerais 

como bens de propriedade da União e estabelecer que sua exploração deverá se dar no 

interesse nacional. No exercício dessa soberania, com a edição da Emenda Constitucional n. 

9, de 09 de novembro de 1995
80

, a União passou a outorgar concessões ou permissões a 

empresas estatais ou privadas para a exploração dos seus recursos minerais. 

Portanto, embora tenha propiciado a descoberta de mais áreas petrolíferas, maiores 

investimentos e a abertura do mercado de petróleo, a quebra do monopólio estatal apresentou-

se como uma ameaça à soberania e ao interesse nacional, uma vez que as concessionárias ou 

permissionárias passam a ter alguns direitos sobre as reservas brasileiras. Todavia, há que se 

frisar que a titularidade e o exercício da soberania sobre os recursos naturais ainda continua 

sendo da própria União. 

 

2.3 A revolução energética mundial e a importância dos hidrocarbonetos não 

convencionais para a matriz energética nacional 

 

No campo energético, as transformações econômicas, sociais e tecnológicas 

decorrentes da Revolução Industrial foram fatores que conflagraram a vida da população e 
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definiram a chamada era moderna. A industrialização, a urbanização e a exploração de novos 

mercados foram fatores responsáveis pelo aumento da demanda de energia, assim, ao lado da 

eletricidade, o petróleo passou a ter grande importância na expansão da economia mundial e 

na emergência de novos paradigmas de desenvolvimento em todo o mundo. 

Nessa perspectiva, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2022
81

 considera uma 

retomada da demanda mundial de petróleo, em virtude da trajetória de crescimento econômico 

prevista para o horizonte de 2022. Na primeira metade do período, entretanto, alguns focos de 

tensão político-econômicos em importantes regiões produtoras, o adiamento de investimentos 

em capacidade produtiva, e o ritmo de crescimento da demanda, farão com que o mercado 

permaneça apertado, mantendo os preços médios de petróleo num patamar ainda elevado. 

O mapa energético mundial está sofrendo mudanças que trarão enormes consequências 

para o setor petrolífero. Segundo a Agência Internacional de Energia, a procura mundial de 

energia crescerá mais de um terço até 2035, e a China, Índia e Oriente Médio representarão 

60% desse aumento. Isso intensificará a interação entre vários combustíveis, preços e 

mercados, por essa razão, nas últimas décadas renasceu e intensificou-se o interesse de vários 

países na exploração dos não convencionais
82

. 

Esse redesenho do mapa mundial da energia é fruto do recrudescimento da produção 

de petróleo e gás nos Estados Unidos e poderá ainda ser remodelado posteriormente pela 

adoção de energias alternativas e pela expansão global da produção de gás não convencional. 

A revolução energética proveniente dos hidrocarbonetos não convencionais representará 

praticamente metade do aumento da produção mundial de gás em 2035, sendo a China, os 

Estados Unidos e a Austrália os maiores produtores
83

. 

O gráfico a seguir mostra a avaliação de quarenta e oito principais depósitos de 

hidrocarbonetos não convencionais em trinta e dois países e quatorze regiões do mundo. 

Dentre eles, quatro países representam mais de 50% do volume desses recursos in-situ em 

todo o mundo. Estes países são a China (21%), Argentina (12%), México (10%) e África do 
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Sul (8%). No que tange aos recursos tecnicamente recuperáveis, 50% do total são 

ultrapassados pela China, Estados Unidos, Argentina e México
84

. 

 

 

Fonte: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
85

 

 

Os hidrocarbonetos não convencionais são aqueles cuja extração é mais complexa, por 

se encontrarem presos em rochas sedimentares pouco permeáveis, não permitindo o 

movimento do fluído ou a saída do gás. São petróleo e gás natural que, embora encontrados 

em grande quantidade na natureza, devido a sua localização, tipo de depósito e características 

físicas, não podem ser explorados economicamente com as tecnologias de extração 

tradicionais, também necessitando de procedimentos especiais para a sua recuperação
86

. 

Os recursos não convencionais incluem: a) petróleo extra pesado (óleo com alta 

viscosidade e densidade elevada); b) petróleo arenoso ou areia betuminosa (areia contendo 

betume); c) folhelho betuminoso (rocha sedimentar que contém querogênio); d) gás apertado 

(gás natural com baixa permeabilidade); e) metano de leito de carvão (gás natural associado 
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com carvão); f) gás e petróleo de folhelho (gás natural e petróleo extraídos de folhelho 

betuminoso); e g) hidrato de gás (gás natural associado com metano em camadas de gelo)
87

. 

Nessa perspectiva, o petróleo e o gás de folhelho são hidrocarbonetos extraídos de 

camadas de rochas sedimentares que sofreram pressões e temperaturas muito elevadas. O 

folhelho, por sua vez, é uma formação rochosa composta pela acumulação de sedimentos 

durante longos anos. Tem origem em depósitos lacustres ou marinhos e possui grande volume 

de gás e petróleo retidos em seu interior. Embora as rochas sedimentares sejam pobres em 

matéria orgânica, os folhelhos apresentam cerca de 10% de querogênio em sua composição
88

. 

Durante longo tempo, o termo xisto foi incorretamente utilizado para identificar rochas 

sedimentares, constituídas há cerca de 40 e 50 milhões de anos, e que quando submetidas à 

determinadas pressões e temperaturas provenientes das técnicas de extração e processamento, 

liberam quantidades significativas de matéria orgânica. Todavia, a denominação correta para 

esse tipo de rocha, rica em estruturas macromoleculares complexas, a exemplo do querogênio 

ou betume, é folhelho oleígeno
89

. 

Os folhelhos oleígenos são encontrados na natureza em duas formas diferentes: (a) o 

folhelho pirobetuminoso, que se apresenta em estado sólido, liberando betume quando 

submetido a altas temperaturas; e (b) o folhelho betuminoso, que possui aparência quase 

fluída e poros repletos de betume. A rigor, os hidrocarbonetos não convencionais possuem a 

mesma composição físico-química dos convencionais, diferindo apenas quanto às 

características geológicas da rocha reservatório
90

. 

Independente da origem geológica, o hidrocarboneto produzido será o mesmo, o que 

se diferencia é o reservatório em que é encontrado. Será convencional se extraído a partir de 

reservatórios convencionais, e não convencional se for proveniente de reservatórios não 

convencionais. Assim, ao contrário dos não convencionais, que migram para as rochas 

reservatório, o petróleo e o gás de folhelho, em virtude da baixa permeabilidade, ficam retidos 

na rocha mãe e, por tal razão, sua produção depende de técnicas mais complexas e onerosas. 

                                                           
87

 ENERGY TECHNOLOGY NETWORK. Unconventional oil & gas production. Disponível em: 

<http://www.iea-etsap.org/web/E-TechDS/PDF/P02-Uncon%20oil&gas-GS-gct.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2014. 

 
88

 GOLDEMBERG, José. Energia no Brasil. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979, p. 67. 

 
89

 SANTOS, Marilin Mariano dos. Xisto: um estudo de viabilidade econômica para o Brasil. São Paulo: UFSP, 

2010, pp. 10-11. 218p. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Energia da 

Universidade de São Paulo, 2010. 

 
90

 Idem. 



44 

 

A baixa permeabilidade dos hidrocarbonetos não convencionais, que impede o gás 

natural aprisionado nesse tipo de formação de se movimentar facilmente, foi por muito tempo 

um forte limitador da produção de gás a partir dessas rochas sedimentares, na medida em que 

ela impede que grandes quantidades de gás fluam naturalmente para o poço, reduzindo o 

interesse comercial na exploração dessa fonte de energia, dada a tecnologia de exploração 

significativamente mais difícil e complexa do que no caso dos reservatórios convencionais
 91

. 

Outra característica dos recursos não convencionais é o fato da sua produtividade ser 

relativamente maior no primeiro ano de produção. Isso porque, durante a exploração, parte do 

gás armazenado na rocha será liberado e produzido já no primeiro dia da operação, quando da 

realização de fraturas na rocha, e a outra parte será absorvida, passando a fluir lentamente, 

conferindo ao reservatório baixas taxas de produção por longos períodos de tempo, havendo 

um rápido declínio na produção do poço já no primeiro ano
92

. 

Ademais, outro ponto que difere os hidrocarbonetos não convencionais das fontes 

convencionais é que naquele tipo de formação os recursos tendem a estar distribuídos ao 

longo de imensas áreas geográficas, saturando o espaço de poros por centenas de quilômetros 

quadrados, tornando-os tecnicamente recuperáveis e reduzindo significativamente os riscos 

exploratórios, ao contrário das fontes convencionais, cujos recursos estão distribuídos em 

limites espaciais bem mais restritos
93

. 

Destaca-se que o início da indústria do gás de folhelho se deu em 1851, na Escócia, 

em virtude da existência de hidrocarbonetos não convencionais ricos em óleo e da ausência de 

concorrência da indústria do petróleo. Todavia, a ascensão do uso do petróleo e seus 

derivados nos Estados Unidos juntamente com o esgotamento dos depósitos de folhelho, 

aliado aos altos custos tecnológicos e econômicos para a sua exploração e produção, foram 

fatores que fizeram com que a indústria dos não convencionais entrasse em crise
94

. 

Mas, nas últimas décadas, em virtude do crescimento da demanda de energia, do 

constante aumento do preço do petróleo e da estabilização do custo de produção de gás de 

folhelho, renasceu e intensificou-se o interesse de vários países na pesquisa, exploração, 
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produção e comercialização dos recursos energéticos provenientes de hidrocarbonetos não 

convencionais. A busca por independência energética induziu, assim, o desenvolvimento de 

tecnologias e inovações para o aproveitamento das reservas de gás de folhelho. 

De maneira geral, a diminuição de importantes reservatórios de hidrocarbonetos 

convencionais, acompanhada do crescimento da demanda mundial de energia e das 

perspectivas de incremento dos combustíveis fósseis, despertaram o interesse pelos recursos 

não convencionais. Todavia, a utilização de tecnologias diferenciadas e a realização de 

exploração de alto risco em harmonia com o meio ambiente e o desenvolvimento social, 

impõe a implementação de políticas e marcos regulatórios para esse setor
95

. 

A produção destes recursos não convencionais será altamente influenciada por fatores 

econômicos, tecnológicos, políticos e também geopolíticos. Isso porque, a geografia política 

dos hidrocarbonetos não convencionais demonstra uma mudança no cenário mundial, uma 

vez que as fontes de abastecimento de petróleo do mundo deixarão de permanecer 

concentradas no Oriente Médio, na África e na Rússia, passando a ser encontradas no 

hemisfério ocidental e, a longo prazo, eles serão desenterrados globalmente
96

. 

O cinturão de Orinoco, na Venezuela, possui uma grande capacidade de produção de 

óleo extra pesado. Já o Canadá é o único país com a extração comercial de areias 

betuminosas
97

. Os Estados Unidos, por sua vez, possui a maior reserva de gás de folhelho do 

mundo. A região da Ásia-Pacífico apresenta favoráveis estimativas de gás de folhelho e de 
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gás apertado. Finalmente, a antiga União Soviética tem os maiores recursos de metano de 

leito de carvão até então conhecidos
98

. 

Outrossim, a América Latina e o Caribe também voltaram sua atenção para a 

exploração de hidrocarbonetos não convencionais, considerando os grandes volumes e 

estimativas desses recursos na região. Argentina, Colômbia, México, Uruguai, Chile, Paraguai 

e Brasil são exemplos de países que, com base nas experiências dos Estados Unidos e do 

Canadá, vem reunindo esforços e incentivando a exploração e produção de gás de folhelho, 

levando em considerando o potencial desses recursos tecnicamente recuperável
99

. 

A descoberta dos hidrocarbonetos não convencionais vem gerando a expectativa de 

mudanças no mercado mundial de energia, devendo ser retomado o debate acerca do uso e da 

regulação de energias não convencionais. Nessa esteira, a partir da exploração e produção de 

não convencionais, alguns países poderão deixar o status de importadores, passando a ser até 

mesmo exportadores, satisfazendo as necessidades energéticas mundiais e o acesso à energia 

para as populações mais pobres do mundo. 

A revolução energética ocorrida nos últimos anos nos Estados Unidos, fruto da 

exploração e produção de gás de folhelho, é um importante exemplo dessa autossuficiência. 

Os investimentos na extração de hidrocarbonetos não convencionais no território 

estadunidense vem influenciando positivamente o balanço entre a oferta e a demanda de 

petróleo e gás natural e propiciando um maior desenvolvimento e projeção do mercado 

energético norte-americano a nível mundial. 

As inovações tecnológicas que permitiram o aumento recente da exploração de gás de 

folhelho nos Estados Unidos, somada ao grande potencial de reservas do país, transformaram 

significativamente as perspectivas americanas em relação à participação do gás natural no 

cenário energético interno e internacional. Nesse sentido, o debate suscitado pelo aumento da 

participação do gás de folhelho e a possibilidade de sua replicação em bases economicamente 

viáveis para outras partes do mundo, torna-se cada vez mais pertinente
100

. 

Os recursos não convencionais alcançaram destaque significativo no território 

estadunidense na última década, em razão não só do grande potencial de reservas, mas 

também da comprovação dos seus benefícios econômicos e geopolíticos. E é justamente esse 
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crescimento na produção americana de gás de folhelho que vem estimulando o aumento do 

interesse na sua exploração e produção em outras áreas do mundo, uma vez que traz boas 

perspectivas para a indústria mundial do petróleo. 

O gás de folhelho dos Estados Unidos, ao lado das areias betuminosas do Canadá, 

representam uma grande reserva de recurso não convencional, chegando a mais de 3,5 trilhões 

de barris de petróleo no solo, quase duas vezes maior do que todo o petróleo convencional 

economicamente recuperável do mundo. Embora apenas uma fração desse óleo possa ser 

explorado comercialmente, já representa um importante pilar do fornecimento de petróleo na 

América do Norte, tendendo a crescer nos próximos anos
101

. 

A partir da década passada, o mercado de petróleo mundial tem sido caracterizado pela 

emergência de novas áreas de exploração e produção de recursos não convencionais, tal como 

no Canadá, Venezuela, Brasil, e, acima de tudo, os Estados Unidos. Ao longo dos últimos 

anos, o aumento significativo da produção de gás de folhelho nos Estados Unidos levou a um 

estado de autossuficiência nacional, com a possibilidade de exportar gás para mercados 

internacionais a partir de 2020, estando o Canadá em semelhante situação
102

. 

Segundo a Agência Internacional de Energia, o mapa da energia global está iniciando 

um ciclo de importantes transformações em virtude do aumento da produção de petróleo e gás 

nos Estados Unidos, as quais já se fazem sentir no comércio internacional através da 

diminuição das compras externas. Até meados da próxima década, projeta-se que os Estados 

Unidos se tornarão o maior produtor mundial de petróleo, ultrapassando a Arábia Saudita, o 

que resultará na queda das importações norte-americanas
103

. 

O sucesso dessa revolução energética americana é atribuído à descoberta de novas 

tecnologias de extração, à existência de um ambiente altamente competitivo e à abertura do 

mercado americano em comparação com outras economias ao redor do mundo. O declínio 

esperado nas importações de petróleo dos Estados Unidos será de 9,5 milhões de barris por 
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dia em 2011 para 3,4 milhões de barris por dia em 2035, sendo resultado principalmente do 

aumento da produção de hidrocarbonetos não convencionais de agora até 2020
104

. 

As atividades de perfuração das rochas de folhelho no território americano estão a 

produzir maiores quantidades de hidrocarbonetos não convencionais do que no passado. O 

Annual Energy Outlook 2014, responsável por trazer um panorama anual de energia, prevê 

que a produção de petróleo nos Estados Unidos atingirá 9,6 milhões de barris por dia em 2019 

e a produção de gás natural vai aumentar em 56% até 2040
105

. O gráfico a seguir demonstra 

esse aumento na produção americana de petróleo e gás natural não convencionais. 

 

 

Fonte: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
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O mercado de petróleo e gás natural passa por uma revolução no mundo com a 

produção competitiva de reservas de hidrocarbonetos não convencionais, por meio da 

utilização de novas tecnologias de perfuração e prospecção, que tornam viáveis reservas 

conhecidas anteriormente, mas ainda não exploradas. Essa corrida do ouro apenas está 
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começando, sendo necessário o estabelecimento de políticas públicas para seu aproveitamento 

com responsabilidade socioambiental
107

. 

Outrossim, o gráfico abaixo também demonstra que o gás de folhelho oferece a maior 

fonte de crescimento no fornecimento de gás natural nos Estados Unidos. Haverá um aumento 

de 56% na produção total de gás natural no período entre 2012 e 2040, considerando os 

resultados do desenvolvimento de gás de folhelho, gás apertado, e recursos offshore de gás 

natural. A produção de gás de folhelho é a maior contribuinte, aumentando de 40% em 2012 

para 53% em 2040. 

 

 

Fonte: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
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O desenvolvimento da moderna indústria de hidrocarbonetos não convencionais 

americana só foi possível a partir da combinação dos avanços na tecnologia do fraturamento 

hidráulico e da perfuração de poços horizontais, do crescimento significativo dos preços de 

petróleo e gás natural, do baixo custo de capital e mercado de crédito favorável, do maior 

crescimento das características geológicas das rochas de folhelho, da já existente e 

consolidada infraestrutura de gasodutos e do ambiente regulatório favorável
109

. 

As areias betuminosas do Canadá, por sua vez, oferecem um exemplo construtivo para 

o desenvolvimento de recursos não convencionais. Ingredientes para o sucesso nesse setor 

incluem investimentos a longo prazo apoiados por parcerias público-privadas juntamente com 

medidas fiscais visando a redução do risco. Esses fatores, combinados com os investimentos 

de alto custo em ensaios de campo real, na busca de novos métodos e tecnologias, foram 

cruciais para o desenvolvimento da indústria canadense de não convencionais
110

. 

Nessa perspectiva, o ritmo de desenvolvimento mundial da exploração e produção dos 

gases não convencionais dependerá das características geológicas, institucionais, ambientais, 

tecnológicas e de mercado de cada região, isto é, do perfil da matriz energética, da 

necessidade de redução da emissão de gases do efeito estufa, do preço e do custo de produção, 

da localização das reservas, da infraestrutura existente para escoamento, processamento e 

armazenamento, e do grau de maturidade do mercado consumidor
111

. 

Embora os não convencionais estejam situados entre os recursos energéticos com 

exploração mais onerosa, em virtude da forma como essas rochas se encontram dispostas na 

natureza, e também pelo fato de exigirem investimentos de capital inicial elevado e por sua 

rentabilidade sé ser alcançada ao longo tempo, estas fontes energéticas, além de desempenhar 

um importante papel na satisfação das necessidades de energia nos próximos anos, também 

possuem uma função de grande relevância na fixação dos futuros preços do petróleo. 

O aumento global da produção de gás no mundo nos próximos anos será proveniente 

da exploração de fontes não convencionais, que será responsável pelo alargamento das 
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oportunidades e das vantagens competitivas para indústrias dependentes de gás como matéria 

prima. A amplitude dos recursos não convencionais ainda mostra-se como um quadro de 

incertezas, e a sua aceitação e desenvolvimento depende de uma melhor gestão das políticas 

governamentais nas áreas tecnológicas, econômicas, energéticas e ambientais. 

Destaque-se que a extração do gás de folhelho dá-se por meio de uma perfuração 

vertical, seguida da inserção de uma tubulação no solo até atingir a camada de folhelho, 

momento em que a perfuração muda a sua direção para a horizontal. Em seguida, utilizam-se 

explosivos para abrir fraturas hidráulicas e realiza-se a injeção pressurizada de uma solução 

fluída, composta por 99,5% de água e areia, e 0,5% de aditivos químicos, que irão penetrar 

nessas fissuras e abrir caminho para a saída do gás
112

, conforme gráfico abaixo. 

 

 

Fonte: BRUNO DEIRO
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Essa utilização de explosivos para a abertura de fraturas hidráulicas, juntamente com a 

injeção de aditivos químicos no solo, são fatores de grandes discussões e controvérsias entre 

os ambientalistas, que sustentam que o uso da técnica de fraturamento hidráulico ainda 
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encontra-se em uma fase incipiente e cheia de incertezas acerca da sua extensão, qualidade e 

consequentes impactos ambientais, podendo afetar a saúde humana e causar danos 

irreversíveis no solo, nos cursos de água e nos aquíferos localizados nas regiões exploradas. 

A principal preocupação do ponto de vista ambiental, tendo em vista o crescimento na 

exploração e produção de petróleo e gás não convencionais, diz respeito a utilização de 

grandes quantidades de água como fluído de fraturamento. Embora haja controvérsia se os 

fluidos de fraturamento poluem ou não o ambiente e água, é necessário que os governos dos 

países potencialmente produtores procedam a regulação da questão, exigindo a adoção de 

tecnologias que previnam a ocorrência de danos irreparáveis ao meio ambiente
114

. 

No Brasil, especificamente, o advento da globalização trouxe a necessidade de 

abertura de mercado do petróleo, gerando a necessidade de regulação e definição de novas 

políticas energéticas. Assim, a quebra do monopólio estatal nas atividades de pesquisa, 

exploração e produção, foi um fator decisivo nas transformações e inovações no setor 

petrolífero, trazendo mudanças significativas para a indústria do petróleo nacional, que 

continuou a reunir esforços em busca da tão almejada autossuficiência. 

A indústria do petróleo passou, assim, a ser responsável por grande parte do fluxo 

econômico nacional. Entretanto, a expansão da industrialização e a crescente demanda por 

energia, aliados aos choques do petróleo, foram fatores responsáveis pela difusão de uma 

insegurança energética nacional. Nessa perspectiva, ressalta-se que uma das alternativas para 

essa instabilidade na oferta petrolífera brasileira reside na diversificação da matriz energética 

nacional, abrindo-se o debate acerca da utilização dos hidrocarbonetos não convencionais. 

Assim, as pesquisas sobre recursos não convencionais no território brasileiro, iniciadas 

antes mesmo da existência da Petrobras, pelo Conselho Nacional do Petróleo, voltam a ter 

importância no cenário nacional, na busca pelo equilíbrio da balança comercial e pelo 

impedimento da evasão de divisas. Destaque-se que após a criação da Petrobras, o Projeto 

Petrosix
115

 foi o responsável pelo andamento dessas pesquisas na usina piloto do Vale do 

Paraíba, em Tremembé/SP e na Formação Irati, em São Mateus do Sul/PR
116

. 

Embora a indústria de hidrocarbonetos não convencionais seja uma atividade 

desenvolvida há várias décadas, historicamente ela foi relegada a um plano secundário, 
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devido às vantagens econômicas, tecnológicas e ambientais do seu principal concorrente, o 

petróleo convencional. Todavia, a escassez e os altos preços do petróleo levou o Brasil a 

retomar as pesquisas sobre hidrocarbonetos não convencionais no território nacional, tomando 

como base as experiências advindas da revolução energética dos Estados Unidos. 

Além de trazer benefícios para a economia, em virtude da possibilidade de redução da 

dependência de importação de hidrocarbonetos, a importância da exploração de recursos não 

convencionais no Brasil tem como base a vulnerabilidade do sistema de energia mundial, a 

baixa competitividade do setor, os altos preços do barril de petróleo, a geopolítica do petróleo 

mundial, e a finitude das reservas de petróleo nacionais, porque mesmo com a descoberta do 

Pré-sal o petróleo ainda continua sendo um recurso não renovável e finito. 

De acordo com o relatório Matriz Energética Nacional 2030
117

, do Ministério de 

Minas e Energia, o mercado energético brasileiro é dominado pelos combustíveis fósseis, 

sendo o petróleo um dos seus principais propulsores. Como reflexo da política de 

investimentos em exploração e produção, estima-se que a produção de petróleo atinja 2,96 

milhões de barris por dia em 2020 e os derivados de petróleo atinjam 3,66 milhões de barris 

por dia, em razão da capacidade de refino, necessária para atender à demanda doméstica. 

Além disso, segundo o Plano de Negócios e Gestão 2012-2016
118

, da Petrobras, as 

estimativas de produção para os campos do Pré-sal em 2016 são de 750.000 barris/dia de 

petróleo no Pré-sal e 2,5 milhões de barris/dia no Brasil, representando a produção do Pré-sal 

30% do total. Já em 2020 a produção do Pré-sal alcançará 2 milhões de barris/dia, nas áreas 

sob concessão
119

 (28%) e nas áreas sob cessão onerosa
120

 (19%), representando o Pré-sal 47% 
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da produção total de 4,2 milhões de barris/dia da referida empresa no Brasil. 

Portanto, embora o Pré-sal tenha dado início a um ciclo de inovações tecnológicas 

com ritmo de crescimento programado até 2020, a exploração desses campos offshore não é 

suficiente para eliminar o interesse estratégico e econômico de se buscar novas fontes de 

energia, uma vez que a ampliação da matriz energética brasileira, por meio da implementação 

da exploração e produção dos hidrocarbonetos não convencionais no território nacional, 

tornará o Brasil bem mais competitivo em questões energéticas a nível mundial. 
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3 A NECESSIDADE DE REGULAÇÃO DOS HIDROCARBONETOS NÃO 

CONVENCIONAIS NO BRASIL 

 

A indústria do petróleo é responsável por grande parte do fluxo econômico global, e 

isso se deve tanto à flexibilização do monopólio estatal, com o consequente aumento da 

produção nacional, como também à regulação do setor petrolífero nacional. Entretanto, apesar 

de constituir um dos principais fatores de desenvolvimento nacional, a indústria petrolífera 

brasileira ainda tem muitos desafios a enfrentar, a exemplo da questão dos hidrocarbonetos 

não convencionais. 

A utilização desses hidrocarbonetos não convencionais vem trazendo possibilidades de 

mudanças na matriz energética mundial, de modo que alguns países poderão deixar o status de 

importadores e tornarem-se autossuficientes, assim como os Estados Unidos, que vivencia 

uma revolução energética em razão dos avanços na exploração e produção de gás de folhelho. 

Outrossim, por ser um dos países com grande potencial energético, o Brasil vem reunindo 

esforços em busca de fontes diferenciadas e não convencionais. 

Todavia, é importante destacar que a viabilidade da exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais no território brasileiro depende, sobremaneira, de uma 

regulação que atenda às especificidades dessa fonte energética. Faz-se necessário a busca de 

um novo marco regulatório capaz de oferecer segurança jurídica, operacional e ambiental às 

atividades de exploração, produção e comercialização de gás e petróleo de folhelho, a fim de 

que o desenvolvimento do país seja alcançado de forma satisfatória. 

Após a ocorrência da 12ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, entre os dias 28 e 29 de novembro de 2013
121

, e que teve como 

foco principal o gás natural convencional, prevendo apenas a possibilidade de perfuração de 

rochas sedimentares para a realização de pesquisas sobre o gás de folhelho, restou evidente a 

imprescindibilidade da regulação dos casos omissos, levando em consideração os desafios 

técnicos do processo de exploração dos não convencionais. 

A realização dessa licitação para oferta de blocos de exploração colocou em cheque o 

parecer emitido pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
122

 

solicitando a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica a fim de esclarecer os riscos 

e impactos ambientais da exploração do gás de folhelho, e opinando pela suspensão dessa 
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rodada de licitação. Isso denota o interesse do Brasil no desenvolvimento de energias 

alternativas, especialmente, na exploração de hidrocarbonetos não convencionais. 

Os avanços nas pesquisas sobre o gás de folhelho resultaram na edição da Resolução 

n. 21, de 10 de abril de 2014, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis
123

, que tem como principal objetivo estabelecer os requisitos essenciais e os 

padrões de segurança operacional e de preservação do meio ambiente a serem cumpridos 

pelos detentores de direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural por meio da 

técnica de fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais. 

A partir da entrada em vigor dessa resolução, as empresas ficam obrigadas a cumprir 

diversas exigências quando da exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais. 

Ademais, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis somente aprovará 

as operações de perfuração e de fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais, 

se restar comprovado, por meio de testes, modelagens e estudos, que referida atividade será 

realizada sem prejuízo ao meio ambiente e à saúde humana. 

É preciso que sejam examinados os impactos econômicos, sociais e ambientais da 

exploração de petróleo e gás natural em reservatórios não convencionais no território 

brasileiro, a fim de que os riscos potenciais sejam compreendidos, quantificados e reduzidos, 

na medida do possível. Apoiar-se nos dados, projeções e análises extensivas de outros países 

que vivenciaram essa revolução energética é fundamental para a resolução dos desafios no 

domínio da segurança jurídica, operacional e ambiental dessa fonte de energia emergente. 

Embora esse diploma normativo represente um grande avanço regulatório nas 

atividades de perfuração seguidas de fraturamento hidráulico em reservatórios não 

convencionais, ele não esgota de forma satisfatória os objetivos de atendimento aos 

parâmetros de segurança operacional que assegurem a proteção à saúde humana e ao meio 

ambiente, com vistas a um desenvolvimento sustentável. Por essa razão, o debate acerca de 

um novo marco regulatório, em lei específica, mostra-se atual e oportuno. 

Dessa forma, frente à necessidade de regulação dos hidrocarbonetos não 

convencionais no Brasil, faz-se necessária uma análise da intervenção do Estado na ordem 

econômica e nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, do poder 

normativo e regulador da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e 
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dos aspectos regulatórios da exploração e produção de petróleo e gás natural por meio da 

técnica de fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais. 

 

3.1 O Estado como agente normativo e regulador das atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural 

 

O termo regulação
124

 tem sua origem no direito norte americano e consiste em uma 

forma de intervenção do Estado na economia, sendo a intervenção o gênero do qual a 

regulação é espécie. A regulação corresponde ao estabelecimento de normas e outras 

providências por parte do Estado, que devem ser observadas por terceiros, no exercício da 

atividade econômica pública ou privada, a fim de controlar ou orientar o mercado, e com o 

intuito de proteger o interesse público. 

A regulação enquanto poder normativo exercido pelo ente estatal apresenta dois 

enfoques distintos: a) regulação econômica, que corresponde ao conjunto de regras voltadas à 

atividade privada do Estado, com o objetivo de estabelecer o bom funcionamento do mercado, 

e b) regulação jurídica, que se refere ao conjunto de regras destinadas à atividade econômica, 

pública e privada, e das atividades sociais não exclusivas do Estado, com o fim de proteger o 

interesse público.
125

 

Além disso, não se pode confundir o termo regulação com o vocábulo 

regulamentação
126

, assim, de acordo com critérios de ordem técnico-jurídica, a regulação 
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corresponde ao conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, abstratas 

ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada ou meramente 

indutiva, determina, controla, ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, 

evitando que lesem os interesses sociais e orientando-os em direção socialmente desejáveis.
127

 

Por outro lado, a expressão regulamentação pode ser definida como a atividade 

privativa do Chefe do Poder Executivo, exercida por meio da edição de normas gerais e 

abstratas, voltadas para desenvolver o sentido das normas legislativas (regulamento de 

execução), ou voltadas para dispor, sem a necessidade da intermediação do legislador, sobre 

um interesse constitucional que lhe incumba promover ou preservar um campo não sujeito a 

reservas de lei (regulamento autônomo).
128

 

Insta salientar que, seguindo a mesma linha de raciocínio anterior, os conceitos de 

desregulação e desregulamentação também se opõem. A desregulação ocorre quando o Estado 

deixa de intervir no mercado, sem que haja autorregulação por parte dos agentes econômicos, 

ficando a economia submetida apenas aos livres movimentos do mercado. A 

desregulamentação, por sua vez, consiste no ato de remoção ou simplificação das normas 

estatais que controlam ou restringem operações econômico-financeiras.
129

 

No que diz respeito à regulação econômica, destaca-se que, durante o século VXIII, 

em virtude do grande desenvolvimento econômico europeu, o termo mercado deixa de referir-

se especificamente aos locais físicos de transações econômicas e passa a ser compreendido 

como o conjunto de atos, fatos e objetos cujo funcionamento pressupõe a obediência de 

determinadas condutas pelos agentes econômicos que nele atuam. Nessa esteira, a intervenção 

estatal no domínio econômico torna-se pressuposto da existência do próprio mercado.
130

 

Essas mudanças ocasionadas pelo fenômeno regulatório afetaram o papel 

desempenhado pelo Estado, que passou a atuar, de um lado, como agente econômico, e de 

outro, como agente normativo e regulador. A regulação, enquanto reposta governamental para 

as falhas de mercado, externalidades negativas e necessidades sociais, concretiza-se por meio 
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da força exercida pelos grupos sociais e econômicos junto aos atores políticos, com o objetivo 

de realização do interesse público. 

Isso porque, o desenvolvimento econômico de um país está ligado à atuação do Estado 

no sentido de adaptar seus instrumentos e políticas regulatórias às variações socioeconômicas 

de cada época. E essa atuação estatal nas relações econômicas ora se dá de maneira negativa 

(absenteísmo estatal), ora de maneira positiva (intervencionismo estatal), e sua passagem pelo 

mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo, denota a necessidade de 

adaptação tanto ao contexto nacional como ao supranacional. 

O Estado corporificou-se e instrumentalizou-se, ao longo do tempo, por meio da 

norma constitucional, responsável por determinar os fins para os quais se destina o ente 

estatal. Através dos textos constitucionais de cada momento histórico é possível identificar a 

extensão do poder econômico do Estado, que evoluiu de um poder absoluto para um poder 

limitado pelos ditames da norma fundamental. Assim, a preocupação com a proteção da 

ordem econômica passou a andar lado a lado com a necessidade de garantia da ordem social. 

Nesse ínterim, as transformações sofridas pelo Estado ao longo do tempo refletiram 

sobremaneira na questão da regulação econômico-social no ordenamento jurídico brasileiro. 

Daí é que, com fulcro nos ideais da Revolução Francesa, e em um contexto marcado pela 

influência do liberalismo clássico, o Estado Absolutista assistiu à consagração dos direitos 

civis e políticos, enquanto direitos de defesa e de participação, respectivamente, e que 

impunham a liberdade do indivíduo em face do Estado, resultando em um absenteísmo estatal. 

Todavia, com o surgimento dos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estado de 

Direito, também chamado de Estado Liberal, influenciado pelo liberalismo político e pelo 

liberalismo econômico, deu lugar ao denominado Estado Social, que passou a atuar de forma 

positiva, através de prestações jurídicas e materiais, com vistas a reduzir as desigualdades 

existentes no plano fático. O ente estatal assumiu o caráter prestacionista, intervencionista e 

realizador da justiça distributiva, tendo um papel decisivo na produção e distribuição de bens. 

Ademais, a partir da ascensão da dignidade da pessoa humana como valor 

fundamental da ordem jurídica e do advento dos direitos transindividuais, o Estado Social 

transformou-se em Estado Democrático de Direito, assumindo crescentes responsabilidades, o 

que resultou em um alargamento da necessidade de intervenção do Estado como agente 

econômico e como agente normativo e regulador de diversos setores da sociedade, com o 

objetivo de garantir as premissas constitucionais. 

No que se refere aos critérios de regulação econômica nas Constituições brasileiras, 

temos que, após a proclamação da independência, e influenciada pelo liberalismo, a 
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Constituição de 1824, apesar de não fazer referência expressa à ordem econômica, tratava da 

administração e da economia das províncias, da proteção ao direito de propriedade e da 

iniciativa privada. Já com relação à intervenção do Estado na economia, dava-se ênfase aos 

problemas das tarifas alfandegárias, que exerciam grande influência na economia da época.
131

 

A Constituição de 1891 não trouxe nenhuma inovação ao quadro liberal econômico do 

Estado, e a pretensão da sociedade da época era exatamente a manutenção do absenteísmo 

estatal. Foi com a Constituição de 1934 que houve a inserção de um título próprio referente à 

ordem econômica, introduzindo-se o chamado Estado do Bem Estar Social, e esse 

intervencionismo estatal tinha como função incentivar e regular a economia, com vistas a 

manter o bom funcionamento do mercado e da livre concorrência.
132

 

A Constituição de 1937 dispôs sobre a ordem econômica, pretendendo substituir o 

capitalismo por uma economia corporativista, em que a economia de produção deveria ser 

organizada em corporações colocadas sob a assistência e a proteção do Estado. Além disso, a 

intervenção estatal só era considerada legítima se objetivasse suprir as deficiências da 

iniciativa particular e coordenar os fatores da produção de maneira a resolver os conflitos e 

colocar no centro das competições individuais o pensamento dos interesses do Estado.
133

 

Por sua vez, a Constituição de 1946 trouxe uma maior intervenção do Estado na 

economia como forma de corrigir os desequilíbrios causados pelo mercado e como alternativa 

para desenvolver os setores que não interessassem à iniciativa privada. O fundamento da 

ordem econômica passou a ser a justiça social, consagrando-se a liberdade de iniciativa com a 

valorização do trabalho humano, de forma que a intervenção estatal deveria permitir o 

desenvolvimento e crescimento social.
134

 

As Constituições de 1967 e de 1969, apesar de tratarem a livre iniciativa como 

princípio informador da ordem econômica social, foram responsáveis por legitimar uma 

participação mais intensa do Estado na economia. Houve um excesso de permissividade 

constitucional que resultou na criação de inúmeras empresas públicas e sociedades de 
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economia mista, que passaram a assumir o serviço público. Era forte o dirigismo estatal, 

embora praticado em nome da economia de mercado e da livre iniciativa.
135

 

Foi tão somente a partir da Constituição Federal de 1988 que houve uma 

constitucionalização da ordem econômica, que passou a ser responsável pela disciplina dos 

parâmetros econômicos e sociais, tendo como princípios específicos a soberania nacional, a 

propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a proteção ao 

consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a 

busca do pleno emprego, e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte.
136

 

Além dos supracitados princípios gerais erigidos pelo artigo 170 da Constituição 

Federal, a ordem econômica constitucional também obedece aos demais princípios 

fundamentais da ordem jurídica nacional, dentre os quais, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a redução das 

desigualdades sociais e regionais, entre outros. 

Promulgada sob a égide da redemocratização, a Constituição Federal de 1988 definiu 

um modelo capitalista econômico associado a uma política de bem-estar, que embora 

consagrasse a economia de mercado, deu prioridade a valorização do trabalho humano, a 

concretização da dignidade da pessoa humana, e a efetivação da justiça social. Tais premissas 

constitucionais passaram a orientar a intervenção estatal na economia, influenciando 

sobremaneira a regulação das atividades de exploração de petróleo e gás natural no Brasil. 

Essa constitucionalização da ordem econômica brasileira foi erigida em um contexto 

internacional marcado pela recessão vivenciada pelos países centrais e adeptos ao modelo 

capitalista de bem-estar. Nessa perspectiva, ganharam força na Europa e nos Estados Unidos, 

os movimentos neoliberais que, centrados na crítica ao keynesianismo, atribuíam ao excessivo 

intervencionismo estatal a estagflação, que castigava com altos índices de inflação as nações 

desenvolvidas e, posteriormente, as subdesenvolvidas, que adotaram tal modelo.
137

 

Ademais, após o segundo choque do petróleo em 1979 e com o advento do fenômeno 

da globalização, profundas alterações afetaram o papel dos Estados, que passaram a enfatizar 

a liberação comercial, a estabilização da moeda nacional, a privatização das empresas 
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públicas e a desregulação da economia. No Brasil, a década de oitenta foi marcada pela 

emergência das orientações privatizadoras e liberalizadoras, com a retirada do Estado da área 

econômica, e a liberalização e abertura dos mercados e da concorrência. 

Esse contexto histórico, político e social, marcado pelo enfrentamento de 

instabilidades financeiras e econômicas por diversos países, fez com que esse movimento de 

desregulação e de reposicionamento do Estado dentro do contexto econômico buscasse cada 

vez mais a redução da atuação estatal na economia e a revalorização do papel do mercado e da 

concorrência, sendo assinalado pela conjugação de três vertentes distintas: a) privatização; b) 

liberalização; e c) desregulação propriamente dita.
138

 

A privatização ocorria no âmbito das empresas públicas ou das participações públicas 

em empresas mistas. A liberalização, por sua vez, se dava nas atividades e setores econômicos 

até então reservados para o setor público, a exemplo da eletricidade, da água, do gás, dos 

transportes aéreos e ferroviários, dos meios de comunicação, entre outros. Já a desregulação 

propriamente dita abrangia o aligeiramento do controle público sobre a produção e o mercado 

de numerosas indústrias.
139

 

A partir desse momento histórico, marcado pela forte redução do aparato estatal, é que 

se intensificaram as discussões doutrinárias acerca da regulação no ordenamento jurídico 

brasileiro. Aos poucos o absenteísmo estatal foi dando lugar à preocupação com o exercício 

das funções regulatórias, e o Estado assumiu o papel de agente econômico e de agente 

normativo e regulador da atividade econômica. Todavia, a concretização dessas filosofias 

regulatórias dependia, sobremaneira, de um aparato jurídico que lhe desse suporte. 

Nessa perspectiva, a regulação passou a englobar toda a organização da atividade 

econômica através do Estado, seja a intervenção através de serviço público ou o exercício do 

poder de polícia. O Estado passou a ordenar ou regular a atividade econômica quando 

concede ao particular a prestação de serviços públicos e regula sua utilização, a exemplo da 

imposição de preços, da limitação da quantidade produzida, entre outros, assim como, quando 

edita regras no exercício do poder de polícia administrativo.
140

 

A figura da regulação passou a apresentar-se como uma síntese das noções neoliberais 

e sociais, propugnando pela atuação do Estado no sentido de garantir as condições de 

desenvolvimento nacional. Assim, embora, inicialmente, o conceito de regulação guardasse 
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identidade com critérios estritamente econômicos, em dado momento histórico ele passou a 

abranger aspectos não econômicos, com vistas a garantir não só o regular funcionamento do 

mercado, mas também a concretização de direitos fundamentais elementares. 

O Estado passou a se fazer presente na economia de duas formas, como agente 

econômico (intervenção direta), e como agente normativo e regulador (intervenção indireta). 

Assim, ao referir-se à intervenção direta, a Constituição Federal trata-a como exploração da 

atividade econômica pelo Estado, em regimes de monopólio e de competição. E, ao referir-se 

à intervenção indireta, toma o Estado como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, a fim de preservar o mercado, assegurar vida digna e realizar a justiça social.
141

 

Nesse diapasão, é preciso compreender que a expressão atividade econômica possui 

um sentido amplo e um sentido estrito. Em sentido amplo, abrange os serviços públicos e a 

atividade econômica em sentido estrito. Este sentido estrito, por sua vez, indica a atuação do 

Estado na seara própria dos particulares. De outra forma, diz que se trata de intervenção a 

atuação do Estado no campo da atividade econômica em sentido estrito, e de atuação estatal a 

ação do Estado no campo da atividade econômica em sentido amplo.
142

 

No que se refere à intervenção direta, considerando que a exploração de atividades 

econômicas em sentido estrito é baseada no princípio da livre iniciativa, cabendo regra geral à 

esfera privada, é que o artigo 173 da Constituição Federal elenca o princípio da 

subsidiariedade da exploração direta da atividade econômica pelo Estado. Assim, ressalvados 

os casos previstos no texto constitucional, referida exploração só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.
143

 

Há casos expressos na Constituição Federal em que o Estado deve desempenhar 

atividade econômica de forma direta, a exemplo do artigo 177, que estabelece o monopólio da 

União na pesquisa, lavra, refinação, importação, exportação e transporte de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e do artigo 21, inciso XXIII, que determina o 

monopólio da União na pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e 

comércio de minerais nucleares e seus derivados. 

Fora as hipóteses previstas na Constituição Federal, somente poderá haver exercício 

direto de atividade econômica pelo Estado quando necessária aos imperativos da segurança 

                                                           
141

 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Editora Método, 2003, p. 278. 

 
142

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12. Ed. Editora Malheiros, 2007, pp. 94-

103. 

 
143

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 21 nov. 2014. 



64 

 

nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Assim, apesar de 

reconhecida a primazia da iniciativa privada, caberá a atuação direta do Estado na exploração 

de atividade econômica, onde o legislador entender, por meio de uma decisão política, existir 

necessidade de garantia da segurança nacional ou do interesse coletivo. 

Nessa perspectiva, o ente estatal pode, em caráter excepcional, explorar a atividade 

econômica de forma direta, de duas formas distintas, sob o regime de monopólio (intervenção 

direta por absorção) ou de competição (intervenção direta por participação). O monopólio se 

dá quando há uma assunção estatal do domínio econômico, enquanto que, a competição 

ocorre mediante a criação de empresas estatais, denominadas sociedades de economia mista e 

empresas públicas, conforme elencado pelo §1º do artigo 173 da Constituição Federal
144

. 

As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por iniciativa do 

poder público, com o fim de explorar atividade econômica em sentido amplo. Por essa razão, 

abrange tanto as atividades que são consideradas serviço público, direcionadas à satisfação 

das necessidades básicas da coletividade, como também a atividade econômica em sentido 

estrito, isto é, a atuação do Estado na seara própria dos particulares, visando à produção, 

circulação e comercialização de bens e serviços. 

Por outro lado, no que tange à intervenção indireta, o Estado, enquanto agente 

normativo e regulador da atividade econômica, passou a exercer, na forma da lei, as funções 

de fiscalização, incentivo e planejamento, tendo como principal objetivo reduzir as 

desigualdades advindas da abertura de mercado e da livre concorrência provenientes do 

liberalismo, sendo que o planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado, conforme lição trazida no caput do artigo 174 da Constituição Federal
145

. 

Segundo o princípio das prescrições obrigatórias
146

, uma das partes da relação jurídica 

oferece à outra uma instrução que tem caráter obrigatório. No direito brasileiro, de acordo 

com as disposições elencadas no artigo 174 da Constituição Federal, de que o planejamento é 

determinante para o setor público e apenas indicativo para o setor privado, tem-se que referido 

princípio aplicar-se-á na sua integralidade ao setor público, e ao setor privado somente será 

aplicado fora do âmbito do planejamento. 
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A fiscalização é a atividade exercida pelo Estado no sentido de verificar se os agentes 

econômicos estão cumprindo as disposições referentes ao exercício de suas atividades, 

coibindo o abuso do poder econômico, garantindo a livre concorrência e impedindo o 

aumento arbitrário dos lucros. O incentivo corresponde ao estímulo dado aos agentes 

econômicos a fim de que possam lograr desenvolvimento. O planejamento, por sua vez, tem 

caráter estrutural e corresponde às diretrizes e metas orientadoras da atividade governamental. 

O Estado, enquanto agente normativo e regulador, não deve centralizar o poder, e sim 

editar normas no sentido de purificar o mercado, evitando a sua deturpação. Deve atuar com 

observância aos princípios da ordem econômica social e demais princípios fundamentais que 

norteiam a ordem jurídica, de forma a proteger a economia nacional, por meio da alocação 

eficiente dos recursos e, através do aumento dos investimentos e da maximização do bem 

estar da sociedade, contribuindo para a efetividade das políticas de desenvolvimento. 

A intervenção do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica 

ocorre de duas formas diferentes, por direção, a partir da criação de regras de observância 

obrigatória e de incidência direta nas relações econômicas públicas e privadas, a exemplo da 

criação das agências reguladoras, e por indução, através do estabelecimento de regras 

instrumentais que indiretamente afetam a atividade econômica, de forma a incentivar ou não o 

exercício de certas atividades, a exemplo da tributação ou concessão de incentivos fiscais. 

O próprio artigo 174 da Constituição Federal
147

 vem a fundamentar a possibilidade de 

criação de agências reguladoras destinadas a prescrever regras de condutas, a fiscalizar e a 

punir os agentes econômicos que agirem de forma indevida, de forma a harmonizar e proteger 

o livre mercado. A atividade de regulação da economia por meio das agências reguladoras 

consiste em uma forma de intervenção estatal indireta na atividade econômica, entendida 

como prestação de serviços públicos e exercício da atividade econômica em sentido estrito. 

Os artigos 173, 174 e 175 da Constituição Federal
148

 estabelecem a responsabilidade 

do Estado na regulação da economia, na prestação de serviços públicos e, em caráter 

excepcional, no exercício da atividade econômica, que são atividades complementares. 

Assim, não se deve confundir a atuação direta do Estado na atividade econômica como agente 

produtivo, que é excepcional, com a atuação estatal como agente normativo, prestador de 

serviços públicos e sancionador de condutas lesivas à ordem econômica. 
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No que tange à regulação das atividades de exploração de petróleo e gás natural, 

destaca-se que estas se caracterizam como atividade econômica em sentido estrito, uma vez 

que, diferentemente dos serviços públicos, não se direcionam a satisfação das necessidades 

básicas da coletividade, mas sim, à produção, circulação e comercialização de bens e serviços, 

tendo sido referidas atividades, por muito tempo, e por imperativos da segurança nacional e 

de relevante interesse coletivo, exercidas em regime de monopólio pela União. 

De acordo com a Lei Federal n. 2.004, de 03 de outubro de 1953
149

, esse monopólio 

nas atividades de exploração de petróleo e gás natural era exercido pela União por meio do 

Conselho Nacional do Petróleo, que era um órgão de orientação e fiscalização, e por 

intermédio da Sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e das suas 

subsidiárias, constituídas na forma da lei, como órgãos de execução, com vistas a garantir o 

desenvolvimento nacional. 

Todavia, a partir da flexibilização do monopólio estatal, é que a nova redação do §1º 

do artigo 177 da Constituição Federal
150

 abriu a possibilidade de a União escolher entre 

realizar, ela própria, as atividades de pesquisa, lavra, refinação, importação, exportação, e 

transporte de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos ou contratar empresas 

estatais ou privadas para a realização das referidas atividades, observadas as condições 

estabelecidas em lei, e permitindo a concorrência nessa atividade. 

Ressalte-se que as jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos são 

considerados bens públicos de uso especial, uma vez que tem uma destinação pública definida 

constitucionalmente, isto é, a exploração e aproveitamento de seus potenciais. E, sob o seu 

aspecto jurídico, esses bens são de domínio público do Estado, assim sendo, mesmo a partir 

da Emenda Constitucional n. 9, de 09 de novembro de 1995
151

, a União permaneceu com a 

titularidade do domínio sobre esses recursos energéticos.
152

 

Em verdade, não houve a retirada do monopólio da União sobre tais atividades, 

ocorreu apenas uma flexibilização desse privilégio estatal, e o poder público passou a decidir, 
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com exclusividade, quem poderia exercer tal atividade. Isso porque, Tal flexibilização 

permitiu a atração de investimentos para as atividades de exploração de petróleo e gás natural, 

uma vez que o Estado, em virtude da ausência de capital e do alto risco exploratório, 

encontrava-se impossibilitado de explorar todo o potencial petrolífero nacional. 

Em um contexto marcado pela quebra do monopólio da exploração, desenvolvimento, 

produção e refino de petróleo e gás natural por parte da Petrobras, dando ao governo a 

possibilidade de contratar empresas privadas para exercer estas atividades, em troca de uma 

participação governamental, é que foi criada, pela Lei Federal n. 9.478, de 06 de agosto de 

1997
153

, com alterações posteriores, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, responsável pela regulação de todo o setor petrolífero brasileiro. 

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis exerce um 

importante papel na regulação e contratação da exploração, desenvolvimento e produção de 

hidrocarbonetos, na fiscalização das atividades econômicas da indústria petrolífera, na 

implementação de políticas públicas setoriais, e na garantia do mercado concorrencial, de 

forma a manter um eficiente equilíbrio entre os dispêndios dessas atividades e os benefícios 

trazidos para o desenvolvimento nacional e para a sociedade. 

Dessa forma, a intervenção estatal indireta na atividade econômica relacionada à 

exploração e produção de petróleo e gás natural, por meio dessa agência reguladora 

governamental, promoveu mudanças políticas, estruturais, institucionais e regulatórias no 

modo de organização da indústria petrolífera brasileira, a partir da criação de um ambiente 

competitivo entre órgãos setoriais e concorrenciais, constituindo-se em um importante 

instrumento de preservação do interesse nacional e de garantia do próprio desenvolvimento. 

 

3.2 O poder normativo e regulador da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi responsável por profundas 

mudanças no quadro político e institucional brasileiro. Frente à expansão do capitalismo, à 

difusão da globalização, e à disseminação das políticas neoliberais, a década de noventa foi 

marcada por debates e questionamentos acerca das transformações do papel do Estado na 
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ordem econômica, dentro de um ambiente marcado pelas figuras da privatização, da 

liberalização de mercados e da desregulação econômica. 

Por influência do direito norte-americano, a partir da década de noventa foram criadas 

as agências setoriais de regulação, com natureza jurídica de autarquia em regime especial, 

dotadas de autonomia e especialização, e com a finalidade precípua de regular a realização de 

serviços públicos propriamente ditos e das atividades econômicas em sentido estrito, por meio 

da execução do seu poder normativo, fiscalizatório, sancionatório, e de resolução de conflitos 

de interesses entre agentes econômicos regulados. 

No que tange ao setor petrolífero brasileiro, o século XX foi marcado por uma série de 

mudanças na sua regulação, assim, a flexibilização do monopólio da União na exploração, 

desenvolvimento, produção e refino de petróleo e gás natural por meio da Petrobras, abriu a 

possibilidade de contratação de empresas privadas para exercer estas atividades, em troca de 

uma participação governamental, sendo essa abertura para investimentos de capital privado 

responsável por alavancar o desenvolvimento energético nacional. 

Por muito tempo o desenvolvimento da indústria petrolífera nacional esteve ligado ao 

investimento estatal e a regulação se dava no âmbito interno da própria empresa estatal. As 

mudanças ocorridas no setor de petróleo e gás natural são fruto de um processo de 

transformação do papel do Estado na economia, que passou a atuar, de um lado, como agente 

econômico, exercendo intervenção direta, em regimes de monopólio e competição, e de outro, 

como agente normativo e regulador, realizando uma intervenção indireta. 

Inicialmente, as atividades de exploração de hidrocarbonetos, por força da Lei Federal 

n. 2.004, de 03 de outubro de 1953
154

, eram exercidas pela Petrobras, em regime de 

monopólio da União. Referido diploma legal foi responsável por trazer as bases e diretrizes da 

Política Nacional do Petróleo, por definir as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, e 

por criar e instituir a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima – também 

conhecida pela sigla ou abreviatura Petrobras. 

A Constituição Federal de 1988 em nada alterou o panorama do monopólio estatal, 

apenas enfatizou no artigo 20, inciso IX, que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, 

são bens da União, estabeleceu no artigo 176 o regime jurídico da propriedade e da 

exploração ou aproveitamento dos hidrocarbonetos, e determinou no artigo 177, que a 
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pesquisa, a lavra, a refinação, a importação, a exportação e o transporte de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos constituem monopólio da União.
155

 

A disposição constitucional dos recursos energéticos consagrou o processo de 

nacionalização do subsolo, manteve a constitucionalização do monopólio do petróleo, e até 

ampliou esse monopólio, de forma a abranger o gás natural. Esse cenário só veio a ser 

alterada a partir da aprovação da Emenda Constitucional n. 9, de 09 de novembro de 1995, 

responsável pela flexibilização desse monopólio estatal do petróleo exercido exclusivamente 

pela Petrobras no território brasileiro. 

Referida emenda constitucional revogou a Lei Federal n. 2.004, de 03 de outubro de 

1953
156

, uma vez que extirpou do texto constitucional a Petrobras como executora exclusiva das 

atividades de exploração de petróleo e gás natural, mas manteve o monopólio da União sobre tais 

hidrocarbonetos, que passou a poder explorá-los diretamente ou por meio da celebração de 

contratos de concessão com empresas estatais ou privadas, inclusive de capital estrangeiro, 

abrindo-se os horizontes para a progressão do desenvolvimento nacional. 

Considerada um divisor de águas no setor petrolífero brasileiro, a emenda 

constitucional flexibilizadora do monopólio estatal trouxe importantes mudanças na indústria, 

na regulação, nos contratos e no comportamento dos agentes econômicos. Esse cenário de 

maturidade do setor petrolífero brasileiro culminou com a edição da Lei Federal n. 9.478, de 

06 de agosto de 1997
157

, também conhecida como Lei do Petróleo, mantendo-se o monopólio 

da União, mas abrindo-se a possibilidade de interação entre o Estado e a iniciativa privada. 

A Lei Federal n. 9.478, de 06 de agosto de 1997
158

 dispôs sobre a política energética 

nacional para o aproveitamento racional das fontes de energia, a fim de preservar o interesse 

nacional, promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho, valorizar os recursos 

energéticos, resguardar os interesses do consumidor, proteger o meio ambiente, implementar a 

conservação de energia, garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território 

nacional, incrementar a utilização do gás natural, entre outros. 
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Também foi responsável pela criação do Conselho Nacional de Política Energética, 

que é um órgão vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de 

Minas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e 

medidas específicas destinadas a concretização dos princípios e objetivos da política 

energética nacional para o aproveitamento racional das fontes de energia, com vistas à 

promoção do desenvolvimento nacional. 

Além disso, instituiu a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 

como agência reguladora, integrante da administração indireta, submetida ao regime 

autárquico especial, e vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tendo como finalidades a 

promoção da regulação, da contratação e da fiscalização das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, a fim de garantir a 

efetivação política energética nacional para o aproveitamento racional das fontes energéticas. 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tem como funções 

primordiais a regulação, contratação e fiscalização das atividades de upstream, midstream e 

downstream no território brasileiro. A regulação dá-se com o estabelecimento de regras por 

meio de portarias, instruções normativas e resoluções. A contratação ocorre através da 

promoção de licitações e celebração de contratos em nome da União com os concessionários. 

E a fiscalização é realizada diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos. 

A partir de então, a administração da exploração e produção de petróleo, de gás natural 

e de outros hidrocarbonetos fluidos em território nacional ficou a cargo da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Assim, por meio dos contratos de concessão
159

 e 

de partilha de produção
160

 é que as atividades de exploração e produção de petróleo, gás 
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natural e biocombustíveis passaram a ser exercidas, sendo devidas como contraprestação 

financeira as chamadas participações governamentais. 

A atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis deve 

sempre está voltada para a implementação da política nacional de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis, contida na política energética nacional, com ênfase na garantia do 

suprimento energético, em todo o território nacional, de petróleo, gás natural, 

biocombustíveis, e seus respectivos derivados, e, também, para a proteção dos interesses dos 

consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. 

Tanto o Conselho Nacional de Política Energética como a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis são entidades integrantes da organização política, 

institucional e regulatória do setor de petróleo e gás natural no Brasil, que atuam 

conjuntamente na busca da promoção das políticas nacionais para o aproveitamento racional 

dos recursos energéticos, de acordo com os princípios e objetivos estabelecidos em lei, a fim 

de assegurar o fornecimento de hidrocarbonetos em todo o território nacional. 

Além do Conselho Nacional de Política Energética, responsável pela proposição da 

política energética nacional, em coordenação com as demais políticas públicas, e da Agência 

Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, responsável pela regulação, contratação 

e fiscalização das atividades do setor, o Ministério de Minas e Energia (MME) destaca-se 

como órgão responsável pela formulação e implementação das políticas para o setor, de 

acordo com os princípios e objetivos da política energética nacional. 

É preciso entender o alcance do poder normativo conferido à Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Inicialmente, ressalta-se que essa agência 

reguladora foi constituída sob a forma de autarquia em regime especial, sendo tal regime 

caracterizado, de um lado, pela presença de poder normativo, apto a trazer para o 

ordenamento jurídico normas abstratas, e de outro, por um elevado grau de autonomia e de 

independência administrativa, financeira, funcional e decisória.
161

 

Com vistas a assegurar uma regulação imparcial, dotada de maior proteção contra as 

ingerências meramente políticas, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis exerce uma tripla regulação: a) regulação dos monopólios, que visa atenuar 
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o efeito das forças de mercado, através de controle de preços e da qualidade do serviço,; b) 

regulação para a competição, que busca criar condições para a existência e manutenção da 

concorrência; e c) regulação social, que objetiva à universalização dos serviços.
162

 

Insta salientar que leis, regulamentos e atos regulatórios não se confundem. As leis são 

atos normativos primários e fonte de direitos e obrigações, que estão quase no topo da 

pirâmide normativa, abaixo apenas da Constituição Federal,sendo de competência exclusiva 

do Poder Legislativo. Assim, segundo o princípio da reserva legal, ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, não sendo permitido que atos 

normativos infralegais estabeleçam obrigações não previstas em lei.
163

 

Os regulamentos, por sua vez, são atos normativos abstratos, expedidos pelo Poder 

Executivo, com a finalidade de regulamentar as leis, complementando o seu conteúdo, a fim 

de que possam ser cumpridas. Em função do princípio da reserva legal, esse poder 

regulamentar, exercido por meio de decretos e regulamentos
164

, não podem inovar no 

ordenamento jurídico, de modo a criar ou extinguir obrigações previstas em leis, ou, ainda, 

modificar indevidamente as suas hipóteses de incidência.
165

 

Já os atos regulatórios consistem no poder normativo regulador da administração 

pública intervir, indiretamente, na ordem econômico-social, de forma centralizada, ou por 

meio de ente criado especialmente para essa função, com o objetivo de atingir o equilíbrio do 

sistema, combatendo suas imperfeições. Por meio da elaboração de regras e da instituição de 

uma estrutura de fiscalização e repressão de ilícitos, as agências reguladoras, em substituição 

à intervenção estatal tradicional, estimulam as práticas saudáveis de competição. 
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Várias correntes tentam justificar a constitucionalidade desse poder normativo 

regulador da administração pública, dentre elas a mais aceita é a que defende a possibilidade 

de exercício da função normativa pelas agências reguladoras a partir da distinção entre 

regulação e regulamentação, o que requer o conhecimento do que se convencionou denominar 

de teoria da deslegalização, segundo a qual o legislador tão somente retiraria certas matérias 

do domínio da lei, pondo-as, por conseguinte, sob o domínio dos regulamentos.
166

 

Esse poder normativo regulador foi conferido às agências reguladoras para viabilizar 

uma manifestação mais célere do poder de polícia estatal, uma vez que certas questões 

técnicas ou emergenciais, que precisam passar pelo crivo do Estado, não podem esperar pela 

edição de uma lei. Referido poder normativo das agências reguladoras deve sempre pautar-se 

nos limites existentes na Constituição, legislação e regulamentos, considerados o suporte 

direto de validade dos atos regulatórios.
167

 

O poder normativo legislativo estabelece os direitos e deveres, sendo superior ao 

poder normativo regulamentar, que atua para garantir sua fiel execução, sendo superior, ainda, 

ao poder normativo regulador, que deve limitar-se a disciplinar apenas o aspecto técnico da 

matéria, tendo em vista seu alto grau de especialidade científica, numa verdadeira gradação de 

poderes, em que as normas oriundas do poder normativo inferior devem obedecer as normas 

emanadas do poder normativo superior. 

Nessa perspectiva, em atendimento ao princípio da legalidade, os atos administrativos 

expedidos em razão do exercício do poder normativo regulamentar ou do poder normativo 

regulador, que estiverem em harmonia com os preceitos constitucionais e com as 

determinações legais emanadas do poder normativo legislativos, serão considerados normas 

jurídicas, sendo dotados, portanto, de coercitividade, vinculando a administração e os 

administrados ao seu cumprimento obrigatório.
168

 

Isso se dá porque o Poder Legislativo frequentemente edita leis com alto poder de 

abstração e generalidade, assim, a atribuição de poder normativo regulador às agências 

reguladoras afigura-se como um aprofundamento da atuação normativa do Estado, por meio 

de normas mais diretas que tratem das especificidades advindas dos novos padrões da 
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sociedade, viabilizando a intervenção estatal em cumprimento da realização dos seus valores 

fundamentais, a exemplo do desenvolvimento nacional. 

Assim, resta silente que no Brasil não há delegação da competência legiferante do 

Poder Legislativo para as agências reguladoras. A atribuição de poder normativo regulador a 

essas autarquias em regime especial pauta-se na ideia de descentralização administrativa e não 

na delegação de competência legislativa. Desse modo, cabe ao Poder Legislativo determinar, 

no momento da criação da agência reguladora, normas gerais e abstratas, que serão 

operacionalizadas, a fim de suprir as metas e os objetivos previamente estabelecidos àquelas. 

Enquanto agência reguladora, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis é dotada de poder normativo regulador, devendo estabelecer normas que 

venham a orientar a atuação dos agentes econômicos do setor petrolífero brasileiro, de acordo 

com a política energética nacional elaborada pelo Conselho Nacional de Política Energética e 

estabelecida pelo Presidente da República, e em consonância com o poder normativo 

regulamentar, com o poder normativo legislativo, e com os preceitos constitucionais. 

Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de 

que o poder normativo regulador conferido à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis é constitucional na medida em que seja exercido dentro dos limites impostos 

pela Constituição Federal, pelas leis e pelos regulamentos atinentes às atividades petrolíferas. 

A harmonização desse poder normativo regulador com os princípios da legalidade e da 

separação dos poderes funciona como um controle da discricionariedade administrativa. 

Na medida em que regula o setor petrolífero brasileiro, nos termos da Lei Federal n. 

9.478, de 06 de agosto de 1997, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, exerce função administrativa, de forma descentralizada, realizando, dentre 

outras atividades, a contratação de empresas privadas e da empresa estatal Petrobras para 

realizarem as atividades de exploração de petróleo e gás natural, que são monopólio da União, 

nos termos do artigo 177 da Constituição Federal.
169

 

O poder normativo regulador conferido pela Lei Federal n. 9.478, de 06 de agosto de 

1997 à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis constitui-se como um 

instrumento de padronização, que deve ser utilizado no sentido de estabelecer parâmetros 

gerais de regulação das atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos no território 
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brasileiro, dentro dos limites legais pré-fixados, conferindo à agência reguladora 

normatividade suficiente para preencher os espaços técnicos e específicos. 

 Esse poder normativo regulador da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis pressupõe a idéia de restrição das escolhas privadas por imposição de regras 

públicas e abrange duas idéias principais: a) designa o restabelecimento de um estado de 

equilíbrio, ou de regularidade, no funcionamento de um sistema, e b) indica a implementação 

de regras para determinados comportamentos ou situações objetivas, com a finalidade de 

promover o equilíbrio ou a regularidade de seu funcionamento.
170

 

O exercício desse poder normativo regulador deve ter como principal objetivo a 

proteção do interesse coletivo, por meio de uma regulação que venha atender não só as 

especificidades econômicas, mas também as sociais e ambientais, trazendo para a indústria 

petrolífera a garantia dos valores sociais, da dignidade da pessoa humana, de um meio 

ambiente equilibrado, da proteção do consumidor, da livre concorrência, da erradicação da 

pobreza e da marginalização, da redução das desigualdades sociais, e do pleno emprego. 

Nessa perspectiva, é que a regulação do setor petrolífero brasileiro buscou 

implementar algumas obrigações com vistas a fomentar o desenvolvimento, por essa razão, 

além do pagamento de participações governamentais como contrapartida à concessão da área 

produtora de hidrocarbonetos, os concessionários contratantes que alcançarem grande 

produção em um dado campo petrolífero, também se obrigam a destinar parcela da receita 

gerada às atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Anote-se que, como reflexo dessa prerrogativa, a cláusula vigésima quarta do contrato 

de concessão de Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, traz a 

necessidade de realização de despesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimento somente 

para os concessionários que também forem obrigados ao pagamento de participação especial, 

que é uma modalidade de participação governamental incidente apenas nos casos de grande 

volume de produção ou de grande rentabilidade. 

Assim, os concessionários contratantes que alcançarem grande produção em um dado 

campo petrolífero estarão sujeitos à incidência da participação especial, obrigando-se a 

realizar despesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimento em valor equivalente a 1% 

(um por cento) da receita bruta da produção para referido campo, uma vez que o débito da 

participação especial configura-se como condição para a existência da obrigação de 

investimento em pesquisa e desenvolvimento. 
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Ressalte-se, ainda, que, até 50% (cinquenta por cento) das despesas qualificadas com 

pesquisa e desenvolvimento poderão ser realizadas através de atividades desenvolvidas em 

instalações do próprio concessionário, devendo o restante, obrigatoriamente, ser destinado à 

contratação dessas atividades junto a universidades ou institutos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico nacional que forem previamente credenciados para este fim
171

, o 

que resulta em um alargamento do fomento ao desenvolvimento em sua melhor acepção. 

Dessa forma, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor petrolífero 

nacional propiciaram a utilização de novas tecnologias e a implantação de melhorias nas 

tecnologias já existentes, sendo um importante exemplo do papel exercido pela regulação no 

alargamento do desenvolvimento não só tecnológico, mas também, econômico, social e 

ambiental, de forma que as benesses regulatórias nesse setor abarcam desde critérios de 

segurança jurídica até a garantia de um desenvolvimento nacional mais sustentado. 

Isto posto, verifica-se que a atuação estatal por meio de suas agências reguladoras, 

especificadamente, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tem 

como objetivo manter um equilíbrio entre a satisfação dos interesses do Estado e a melhoria 

dos serviços prestados à sociedade, Para tanto, faz-se necessária uma contínua melhoria na 

atuação das instituições que participam do processo regulatório, de forma que o interesse 

público não sucumba ao interesse dos agentes econômicos regulados. 

O poder normativo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

deve ser exercido tendo como base o fomento ao desenvolvimento brasileiro, por meio da 

correção na alocação das riquezas provenientes do setor petrolífero nacional, e da melhoria 

das questões sociais e ambientais. Uma regulação econômica eficiente deve estar preocupada 

em sanar essas deficiências, de modo a eliminar a exclusão social e a reduzir a concentração 

do poder econômico. 

Dessa forma, é por meio do exercício do seu poder normativo regulador que a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis regula, contrata e fiscaliza as atividades 

de upstream, midstream e downstream, com vistas à garantia do desenvolvimento nacional e 

regional, por meio do estímulo à indústria brasileira, da atração de investimentos, da formação 

de profissionais especializados por meio dos programas de recursos humanos, da 

responsabilidade ambiental e da segurança operacional. 
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3.3 Aspectos regulatórios da exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais no território brasileiro 

 

A necessidade de redirecionar as políticas para o atendimento da crescente demanda 

energética resultou na aposta do governo brasileiro no desenvolvimento de hidrocarbonetos 

não convencionais. Entretanto, tendo em vista as dificuldades da cadeia de produção dessa 

espécie de recursos, e os possíveis riscos ambientais causados, faz-se necessária a 

implementação de uma regulação específica, a partir da análise da experiência de outros 

países, a fim de consolidar um marco regulatório que atenda as necessidades do Brasil. 

Assim, destaca-se que, como pioneiro em grande escala de desenvolvimento de gás 

não convencional, os decisores políticos, reguladores, e produtores dos Estados Unidos foram 

os primeiros a enfrentar a questão da avaliação e minimização dos riscos ambientais 

associados. A produção de gás não convencional levou a um amplo debate acerca das 

mudanças nas questões da regulação, tendo em vista a preocupação com os impactos da 

perfuração, especificamente, a contaminação do solo e dos recursos hídricos.
172

 

O quadro legal e regulamentar norte-americano para a utilização de recursos não 

convencionais nos Estados Unidos é composto por uma mistura de leis, estatutos e 

regulamentos nos níveis federal, estadual, regional e local, que cobrem virtualmente todas as 

fases de desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais, desde a exploração até a 

restauração do local, incluindo disposições para a proteção ambiental e gestão do ar, da terra, 

dos resíduos e da água, de acordo com as condições regionais específicas.
173

 

Nos Estados Unidos, os regulamentos federais e estaduais pautam-se em diretrizes 

ligadas à geologia, às prioridades econômicas e ambientais, à proteção da comunidade, e às 

condições de trabalho e de saúde, por essa razão, há uma exigência acerca da disponibilidade 

de informações sobre os tipos e volumes dos produtos químicos utilizados em operações de 

perfuração, incluindo os fluídos de fraturamento, de forma a responder às preocupações do 

público no que diz respeito aos impactos ambientais e sociais dos recursos não convencionais. 

Apesar da preocupação intensiva com a regulação acerca da necessidade de 

divulgação de informações sobre os fluídos de fraturamento e de tratamento e eliminação das 

águas residuais, lacunas regulatórias ainda permanecem, sendo necessária a reunião de 
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esforços para aprimorar o quadro regulamentar dos Estados Unidos, com vistas a assegurar 

um desenvolvimento responsável dos recursos não convencionais e a responder os anseios e 

pressões da opinião pública. 

Além das atividades regulatórias desenvolvidas por organizações públicas, a indústria 

estadunidense também tem mantido o foco nas questões de regulação, visando à adoção de 

melhores práticas no desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais. A prioridade 

pública dada às questões atinentes à regulação demonstra grande preocupação com a adoção 

de procedimentos seguros, responsáveis e ambientalmente aceitáveis, com vistas à atender as 

perspectivas de um engajamento construtivo. 

Entretanto, a abertura desse mercado energético para outras regiões é um grande 

desafio, uma vez que muitos dos fatores de sucesso da exploração de hidrocarbonetos não 

convencionais nos Estados Unidos não estão presentes em outros locais, a exemplo do 

conhecimento geológico, da regulação leve, da propriedade dos recursos do subsolo 

pertencente ao proprietário do solo, do acesso a áreas de exploração, da estrutura da indústria 

de gás, da aceitação social, do acesso ao mercado, e da facilidade de financiamentos. 

A experiência norte-americana demonstra que o gás não convencional pode ser 

explorado economicamente, todavia a possibilidade de ocorrência de danos ambientais e 

sociais inestimáveis está sendo fruto de anseios e controvérsias acerca da sua utilização. 

Alguns países estão na tentativa de emular essa revolução energética, enquanto outros estão 

hesitantes ou até mesmo em posição contrária ao desenvolvimento desses hidrocarbonetos, 

por considerar os riscos exploratórios demasiadamente difíceis de superar. 

Dentro desse contexto de aspirações e ansiedades acerca do uso da técnica de 

fraturamento hidráulico é que, em 2012, a Agência Internacional de Energia emitiu um 

relatório elencando as chamadas Regras de Ouro, a fim de que a exploração de recursos não 

convencionais ocorra de forma segura, minimizando os riscos potenciais. Nesse diploma, são 

adotados requisitos com o mais alto padrão possível, e a sua observância vem a conferir à 

indústria petrolífera uma espécie de licença ambiental e social para operar.
174

 

Como forma de responder às preocupações do público interessado, as Regras de Ouro 

estabelecem princípios que podem orientar os decisores políticos, reguladores, operadores e as 

partes interessadas sobre a melhor forma de conciliar seus interesses, por meio de 

transparência, medição, monitoramento, do controle dos impactos ambientais e sociais, e da 
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consolidação de uma regulação eficaz e equilibrada, que venha a propiciar o desenvolvimento 

desses hidrocarbonetos não convencionais de forma segura. 

Essas Regras de Ouro referem-se, especificamente, à medição e divulgação dos dados 

operacionais, ao envolvimento com as comunidades locais, à escolha correta e monitoramento 

dos locais de perfuração, ao isolamento dos poços de forma a evitar e conter vazamentos, ao 

tratamento da água de forma responsável, à eliminação da ventilação e minimização de 

queimas e emissões, ao desenvolvimento de infra-estruturas locais que possam vir a reduzir os 

impactos ambientais, e à garantia de um nível elevado de desempenho ambiental.
175

 

Na América do Norte, o Canadá também se afigura como responsável pela maioria dos 

recursos não convencionais produzidos comercialmente no mundo. Todavia, no que concerne 

à regulação, esta ainda mostra-se incipiente, assim, tendo em vista as peculiaridades de cada 

país, há uma elevação global das exigências legais e regulatórias sobre o segmento de 

hidrocarbonetos não convencionais, por essa razão a regulação norte-americana mostra-se 

influente para os países que buscam essa fonte energética. 

Ainda no âmbito da América do Norte, o México destaca-se, ao lado dos Estados 

Unidos, China, e Argentina, como um dos quatro maiores detentores de reservas provadas 

mundialmente. Com vistas a incrementar a base de reservas provadas e a viabilizar a 

exploração de novas áreas, o governo mexicano, embora ainda não tenha uma regulação 

específica para os não convencionais, eliminou o monopólio das atividades relacionadas ao 

petróleo e ao gás natural, abrindo à possibilidade de investimentos estrangeiros.
176

 

A China é o país detentor de maior reserva provada de recursos não convencionais, 

todavia, embora tenha lançado um programa ambicioso de exploração dessa fonte energética 

até 2015, ainda constituem-se como desafios a serem enfrentados, o baixo conhecimento 

geológico das áreas, a falta de infraestrutura de escoamento e transporte de gás, e a regulação 

inadequada da indústria no país, em particular o controle dos preços domésticos pelo governo, 

o que representa um risco econômico e regulatório muito elevado para os operadores.
177
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Após a China, a Argentina destaca-se como o país que detém o segundo maior volume 

de hidrocarbonetos não convencionais. A soberania em hidrocarbonetos na Argentina 

constitui-se como um objetivo governamental, todavia, os vazios normativos e a falta de 

vontade regulatória permitiram a introdução, em escala massiva, do pacote tecnológico 

conhecido como fraturamento hidráulico, que ameaça mudar a vocação produtiva, a cultura e 

a dinâmica social das comunidades locais.
178

 

Na União Européia, a Recomendação 2014/70/EU, de 22 de janeiro de 2014
179

, foi 

emitida pela Comissão Européia, com o intuito de elencar princípios mínimos a serem 

observados no desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais por meio de fratura 

hidráulica. De acordo com essa recomendação, a utilização eficiente dessa espécie de recursos 

depende da necessidade de observância da proteção ao meio ambiente, da preservação da 

saúde da população e da garantia de informação aos cidadãos. 

A técnica de fraturamento hidráulico para a extração de hidrocarbonetos não 

convencionais é uma atividade que, na Europa, está geralmente sujeita a uma autorização, e é 

regulamentada pelos Estados-Membros e pelas agências nacionais, a partir da exigência de 

realização de uma avaliação de base, abrangendo os impactos econômicos, ambientais e 

sociais da execução das operaçoes, da transparência e informação aos cidadãos acerca dos 

procedimentos e produtos quimícos utilizados, e do tratamento responsável da água.
180

 

Na Europa, além da infraestrutura ser limitada, a regulação local e regional é mais 

rigorosa, o que impede a expansão satisfatória da exploração de hidrocarbonetos não 

convencionais. Ademais, considerando o alto risco exploratório dessa fonte energética, alguns 

países europeus, a exemplo da França, proibiram sua realização no território nacional, e 

outros, aprovaram regras rígidas proibindo a execução do fraturamento hidráulico em áreas de 

risco para água potável, como é o caso da Alemanha. 
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Vale destacar que o Reino Unido possui considerável experiência na exploração e 

produção de hidrocarbonetos não convencionais. Em estudo realizado pela Royal Society e 

pela Royal Academy of Engineering, chegou-se à conclusão de que os riscos à saúde, à 

segurança e ao meio ambiente, associados ao fraturamento hidráulico, podem ser geridos com 

eficácia no Reino Unido, a partir da implementação de melhores práticas operacionais, que 

devem ser executadas através de forte regulação.
181

 

No Brasil, ainda não há uma regulação em lei específica, que venha a tratar 

minuciosamente às especificidades e complexidades do desenvolvimento de recursos não 

convencionais. A ausência de uma regulação consistente e específica vem acarretando sérios 

prejuízos no desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais, por essa razão, uma 

questão que se coloca é a de investigar se a importação e replicação dos aspectos regulatórios 

projetados para a exploração desses recursos nos Estados Unidos seriam apropriadas. 

A expansão da revolução energética dos não convencionais para além do território 

estadunidense fez com que diversos países passassem a se preocupar, dentro dos seus limites, 

em fornecer um ambiente legalmente adequado para o desenvolvimento desses recursos. De 

forma geral, o regime jurídico a ser adotado deve fornecer incentivos aos investidores, 

capturar a maior quantidade de renda disponível, e minimizar as incertezas comerciais, 

técnicas, ambientais e sociais. 

A decisão política acerca do ambiente regulatório deve mostrar-se favorável à 

exploração dos hidrocarbonetos não convencionais, desde que atendidos os critérios de 

segurança jurídica, operacional e ambiental. Dessa forma, é crucial a avaliação precisa da 

viabilidade financeira dos projetos por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias, o fornecimento dos incentivos adequados para garantir ao investidor um 

retorno proporcional ao risco assumido, entre outras perspectivas encorajadoras. 

Todavia, há um grande leque de discussões acerca das questões ambientais e 

tecnológicas advindas da perfuração horizontal e do fraturamento hidráulico, isso porque 

ainda não há um arcabouço regulatório proeminente e, também, porque os estudos sobre as 

consequências dos impactos ambientais provenientes da exploração de hidrocarbonetos não 

convencionais ainda não possuem uma maturação adequada, carecendo de um 

aprofundamento acerca dos seus desdobramentos. 

Regra geral, o avanço da exploração de hidrocarbonetos não convencionais a nível 

nacional depende da realização de estudos geológicos prévios com vistas à avaliação dos 

                                                           
181

 THE ROYAL SOCIETY. Final report: shale gas extraction. Disponível em: 

<https://royalsociety.org/policy/projects/shale-gas-extraction/report/ >. Acesso em: 25 abr. 2015. 



82 

 

impactos ambientais e sociais, da análise da infraestrutura e da capacidade de execução, de 

avanços no uso da tecnologia de fraturamento hidráulico, da realização de contratos de 

concessão com empresas especializadas no setor, e do estabelecimento de normas de 

regulação e padronização da exploração e do regime tributário. 

Embora seja necessário o desenvolvimento de infraestruturas básicas, tais como a 

construção de estradas para os locais de produção, a implantação de ramais de gasodutos para 

que o insumo possa chegar às eventuais usinas térmicas, e a regulação para a exploração dos 

hidrocarbonetos, a exploração de recursos não convencionais possibilitará a expansão da 

matriz energética nacional, o que influirá no atendimento da demanda energética no território 

brasileiro, apresentando vantagens técnicas, econômicas, e geopolíticas
182

. 

Além de trazer benefícios para a economia, em virtude do seu potencial energético e 

da possibilidade de redução da dependência energética, os recursos não convencionais são 

uma alternativa viável para a expansão da matriz energética nacional, já que é o mais limpo 

dos combustíveis fósseis, e cerca de 30% mais eficiente do que o carvão e, eventualmente, do 

que o petróleo. Não é só um combustível de transição, podendo ser usado nos motores de 

combustão e na geração de energia elétrica e térmica, sendo muito mais versátil
183

. 

Além de ser considerada um fator importante para a diversificação da matriz 

energética brasileira, a exploração das reservas de recursos não convencionais abre 

oportunidades para o estímulo do desenvolvimento nacional, considerando que esta fonte de 

energia tem como consequência direta a atração de investimentos, a criação de novos postos 

de trabalho, o aumento da competitividade, a inserção de receitas fiscais na economia 

brasileira, e o desenvolvimento da capacidade tecnológica do país. 

Embora o Brasil ainda não conte com um instrumento regulatório específico acerca 

dos recursos não convencionais, após a emissão de parecer pela 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal
184

, juntamente com a efetiva realização da 12ª rodada 

de licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, restou 
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clarividente a imprescindibilidade de implementação de um marco legislativo e regulatório 

específico, que venha a abranger os desafios técnicos desse processo exploratório. 

No que diz respeito à regulação do desenvolvimento de hidrocarbonetos não 

convencionais no território brasileiro, ainda que de forma primária e sem muitas 

especificações, destaca-se que o primeiro diploma legal a tratar da matéria foi o Decreto 

Federal n. 24.642, de 10 de julho de 1934
185

, responsável por instituir o Código de Minas, que 

em seu artigo 2º, classe IX, fazia referência expressa às rochas betuminosas e pirobetuminosas 

como sendo jazidas consideradas valiosas para a indústria. 

Em seguida, o Decreto Federal n. 395, de 29 de abril de 1938
186

 foi responsável por 

regular a importação, exportação, transporte, distribuição e comércio de petróleo bruto e seus 

derivados. Além disso, criou o Conselho Nacional do Petróleo, que veio a ser regulamentado, 

posteriormente, pelo Decreto Federal n. 538, de 07 de julho de 1938
187

, instituindo como uma 

de suas atribuições a opinião acerca da conveniência de outorga e concessão de lavras de 

jazidas de petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas. 

Mais tarde, o Decreto Federal n. 3.236, de 07 de maio de 1941
188

 instituiu o regime 

legal das jazidas de petróleo e gases naturais, de rochas betuminosas e pirobetuminosas, entre 

outras providências. Por conseguinte, sob os anseios da campanha “O Petróleo é Nosso”, foi 

editada a Lei Federal n. 2.004, de 03 de outubro de 1953
189

, que inseriu, ao lado do poço de 

petróleo, a figura do “xisto” – denominação tecnicamente errônea
190

, sendo correta a 

utilização do termo folhelho – enquanto reservatório não convencional. 
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A promulgação da Constituição Federal de 1988
191

 inaugurou um novo panorama no 

setor de petróleo e gás natural, sendo importante destacar que o seu artigo 20, §1º, assegurou 

aos entes federativos e aos órgãos da administração direta da União, participação no resultado 

da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia 

elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 

Todavia, destaca-se que a Constituição Federal de 1988 foi omissa quanto à previsão 

acerca dos hidrocarbonetos não convencionais, obtidos a partir de folhelhos betuminos e 

pirobetuminos, restringindo-se apenas a confirmar o monopólio da União na exploração, 

produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, a ser exercido pela Petrobras, de acordo 

com os ditames da Política Nacional do Petróleo, e a ordenar que fosse editada uma lei para 

regulamentar a realização das referidas atividades. 

Ademais, a Lei Federal n. 7.990, de 28 de dezembro de 1989
192

 previu, em seus artigos 

7º e 8º, o pagamento de compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou 

gás natural, inclusive aqueles provenientes de reservatórios não convencionais. Nessa 

perspectiva, o próprio Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 24312/DF
193

, 
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entendeu que os Estados, Distrito Federal e Municípios terão participação no resultado da 

exploração de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais. 

Nesse contexto, a partir da necessidade de abertura do mercado de petróleo para a 

entrada de investimentos privados e até mesmo de capital estrangeiro, é que foi aprovada a 

Emenda Constitucional n. 9, de 09 de novembro de 1995
194

, responsável pela flexibilização 

do monopólio da União no desenvolvimento de petróleo e gás natural, permitindo à União 

escolher entre ela própria realizar as atividades petrolíferas no território brasileiro ou contratar 

empresas públicas ou privadas para tal mister. 

Além disso, atendendo aos ditames do §1º do artigo 177 da Constituição Federal
195

, 

que prevê a edição de uma lei para regulamentar a realização das atividades do setor de 

petróleo e gás natural, foi provada a Lei Federal n. 9.478, de 06 de agosto de 1997
196

, também 

conhecida como Lei do Petróleo, sendo esta responsável por dispor sobre a política energética 

nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, instituindo o Conselho Nacional 

de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, além de outras providências. 

Ainda que a Lei Federal n. 9.478, de 06 de agosto de 1997
197

 não tenha feito referência 

expressa à figura do folhelho, frente à omissão legislativa, alguns dispositivos são aplicados, 

no que couberem, às atividades de exploração de não convencionais. Nesse sentido, embora o 

folhelho não se enquadre na definição de petróleo trazida pelo inciso I do artigo 6º do referido 

diploma legal, o resultado da sua lavra, por tratar-se de hidrocarboneto líquido em estado 

natural, está abrangido pelo conceito trazido na legislação. 

Por outro lado, a Autorização n. 102 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, de 20 de junho de 2000
198

, permitiu a Petrobras a realização de pesquisa e 

lavra de “xisto” betuminoso no Município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, na área 
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definida pelo polígono contido nas coordenadas geográficas especificadas na referida 

autorização. Destaque-se que o Projeto Petrosix
199

, de responsabilidade da Petrobras, foi o 

responsável pelo andamento dessas pesquisas na Formação Irati, em São Mateus do Sul/PR. 

A Lei Federal n. 12.276, de 30 de junho de 2010
200

 autorizou a União a ceder 

onerosamente à Petrobras o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Já a Lei Federal n. 12.351, de 22 de dezembro de 

2010
201

 dispôs sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas 

estratégicas, criou o Fundo Social, e alterou a Lei Federal n. 9.478, de 06 de agosto de 1997. 

Ressalte-se que tanto a Lei Federal n. 12.276, de 30 de junho de 2010
202

 quanto a Lei 

Federal n. 12.351, de 22 de dezembro de 2010
203

 se restringiram à regular as questões 

relativas ao desenvolvimento de hidrocarbonetos em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, 

e em nada se referiram aos recursos não convencionais, o que vem a reafirmar a precariedade 

da regulação dessa espécie de hidrocarbonetos no território brasileiro e a necessidade de uma 

regulação que venha a atender aos caracteres dessa fonte energética. 

Segundo disposições do edital de licitações
204

, a realização da 12ª rodada de licitações 

da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, teve como objetivo 
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principal o exercício das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural em 

sistemas petrolíferos convencionais, possibilitando também, o exercício dessas atividades em 

reservatórios não convencionais, em bacias de novas fronteiras exploratórias e bacias 

maduras, conforme disposições contratuais e legislação aplicável. 

O contrato de concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural da 12ª 

rodada de licitações trouxe alguns pontos importantes acerca dos recursos não convencionais, 

destacando-se a previsão de um Plano de Exploração e Avaliação de Recursos Não 

Convencionais, contendo a descrição e o planejamento físico-financeiro de todas as atividades 

exploratórias e de avaliação dos recursos não convencionais a serem realizadas pelo 

concessionário na área de concessão durante os períodos exploratórios estendidos.
205

 

Trouxe, ainda, a definição de recurso não convencional
206

, a previsão de um relatório 

final de exploração e avaliação de recursos não convencionais, a possibilidade de extensão da 

fase de exploração quando da descoberta de recursos não convencionais, a previsão do 

fornecimento de uma ou mais garantias financeiras para o programa exploratório mínimo, 

além daquela do primeiro período exploratório, no caso da descoberta de recursos não 

convencionais, entre outras disposições.
207

 

E, quanto às determinações acerca da preservação do meio ambiente, quando da 

exploração e produção de recursos não convencionais, o concessionário deverá garantir a 

integridade dos poços, revestimentos, cimentações e fraturamentos hidráulicos de forma a 

preservar a qualidade dos aquíferos, das águas subterrâneas, do solo e do subsolo, e garantir a 

                                                                                                                                                                                     
rounds.gov.br/round_12/portugues_R12/edital.asp>. Acesso em: 20 jul. 2015. 

 
205

 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. Contrato de concessão para exploração e produção de petróleo e 

gás natural. Disponível em: <http://www.brasil-rounds.gov.br/round_12/portugues_R12/edital.asp>. Acesso em: 

22 abr. 2015. 

 
206

 Acumulação de Petróleo e Gás Natural que, diferentemente dos hidrocarbonetos convencionais, não é afetada 

significativamente por influências hidrodinâmicas e nem é condicionada à existência de uma estrutura geológica 

ou condição estratigráfica, requerendo, normalmente, tecnologias especiais de extração, tais como poços 

horizontais ou de alto ângulo e fraturamento hidráulico ou aquecimento em retorta. Incluem-se nessa definição o 

Petróleo extrapesado, o extraído das areias betuminosas (“sand oil” ou “tar sands”), dos folhelhos oleíferos 

(“shale oil”), dos folhelhos ricos em matéria orgânica (“oil shale” ou xisto betuminoso) e das formações com 

baixíssima porosidade (“tight oil”). Consideram-se, também, na definição, o gás metano oriundo de carvão 

mineral (“coal bed methane” ou “coal seam gas”) e de hidratos de metano, bem como o Gás Natural extraído de 

folhelhos gaseíferos (“shale gas”) e de formações com baixíssima porosidade (“tight gas”). Idem. 

 
207

 Idem. 

 

http://www.brasil-rounds.gov.br/round_12/portugues_R12/edital.asp


88 

 

integridade dos processos de captação, uso, tratamento, reuso e/ou descarte de água, fluidos e 

demais materiais relacionados às operações de fraturamento hidráulico.
208

 

Diferentemente dos Estados Unidos, que há anos desenvolve pesquisas sobre a técnica 

de fraturamento hidráulico e suas implicações técnico-ambientais, no Brasil não há um estudo 

aprofundado acerca dos métodos aplicados no desenvolvimento de hidrocarbonetos não 

convencionais. Por essa razão, em um contexto de vácuo regulamentar, e a partir da 

observância da experiência estadunidense, é que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis editou a Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014
209

. 

Com a edição da Resolução n. 21 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014
210

, o país deu um importante passo no 

desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais, por meio da regulação da técnica de 

fraturamento hidráulico, que traz critérios e exigências específicas para realização desse tipo 

de operação, com vistas a permitir a exploração desses recursos dentro de parâmetros de 

segurança operacional, observando-se à questão da proteção à saúde humana e ao meio 

ambiente. 

Referido dispositivo elenca os requisitos a serem cumpridos pelos detentores de 

direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural, por meio da técnica de 

fraturamento hidráulico, em reservatórios não convencionais. O desenvolvimento desses 

hidrocarbonetos deve respeitar os parâmetros de segurança operacional que assegurem a 

proteção à saúde humana e ao meio ambiente oferecendo medidas de prevenção e mitigação 

dos possíveis problemas e riscos. 

Para tanto, o operador deverá estabelecer e garantir o cumprimento de um sistema de 

gestão ambiental que atenda às melhores práticas da indústria do petróleo, por meio de um 

plano detalhado de controle, tratamento e disposição de efluentes gerados nas atividades de 

perfuração e fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais. Esse projeto deve 
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garantir a proteção dos corpos hídricos e dos solos da região, sendo um dos seus requisitos a 

comprovação de que o alcance das fraturas irá permanecer a uma distância segura.
211

 

O operador também deverá estabelecer indicadores reativos e proativos, bem como, 

metas de responsabilidade social e ambiental, sendo necessária a divulgação em seu sítio 

eletrônico de um relatório anual de avaliação dos impactos e resultados das ações de 

responsabilidade social e ambiental, a relação dos produtos químicos utilizados no processo e 

o potencial impacto à saúde humana e ao meio ambiente, e as informações específicas sobre a 

água utilizada nos fraturamentos.
212

 

Para que as operações de perfuração seguida de fraturamento hidráulico em 

reservatórios não convencionais sejam aprovadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, é necessária a realização de estudos e levantamentos que 

comprovem segurança operacional na realização das atividades, a simulação de fraturas e a 

análise de riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, durante todo o ciclo de vida 

do poço, inclusive após o seu abandono.
213

 

O operador deverá implementar procedimentos operacionais para o fraturamento 

hidráulico em reservatórios não convencionais, com instruções claras e especificas acerca da 

segurança operacional na execução das atividades, levando-se em consideração suas 

especificidades e complexidades. Para que a execução das operações obtenha êxito, deve-se 

garantir, também, que os trabalhadores tenham treinamento adequado para o desempenho de 

suas funções, abrangendo as ações de controle e de redução da ocorrência de incidentes.
214

 

Além disso, deverá o operador elaborar e garantir o cumprimento de um plano de 

emergência, contendo os recursos disponíveis, a relação de contatos de emergência, e os 

cenários identificados na análise de risco do fraturamento hidráulico, a fim de eliminar ou 

minimizar as consequências dos cenários acidentais identificados. Assim, toda e qualquer 
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operação somente poderá ocorrer após a avaliação da capacidade de resposta à emergência do 

operador para lidar com os cenários acidentais associados identificados na análise de risco.
215

 

Outrossim, aplica-se às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, 

por meio da técnica de fraturamento hidráulico, em reservatórios não convencionais, a íntegra 

do Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade Estrutural das 

Instalações Terrestres de Produção de Petróleo e Gás Natural
216

, anexo à Resolução n. 02 da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de 14 de janeiro de 2010
217

, 

que tem como finalidade a garantia das melhores práticas da indústria do petróleo. 

Esse regulamento tem como objetivo direcionar as ações sistêmicas indispensáveis à 

eficácia das atividades exploratórias, e estabelecer os requisitos e diretrizes para 

implementação e operação de um sistema de gerenciamento da integridade estrutural, visando 

à segurança operacional das instalações terrestres de produção de petróleo e gás natural, à 

integridade mecânica dos equipamentos, à operação segura das instalações, e à proteção da 

vida humana e do meio ambiente durante o ciclo de vida do poço e após o seu abandono.
218

 

Igualmente, também aplica-se às operações de exploração e produção de petróleo e 

gás natural, por meio da técnica de fraturamento hidráulico, em reservatórios não 

convencionais, as disposições elencadas no Regime de Segurança Operacional para as 

Instalações de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural
219

, instituído pela Resolução 
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n. 43 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de 06 de dezembro de 

2007
220

, que tem como finalidade garantir a segurança operacional na indústria do petróleo. 

Todavia, a regulação por meio da Resolução n. 21 da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014
221

, do Regulamento Técnico do 

Sistema de Gerenciamento da Integridade Estrutural das Instalações Terrestres de Produção 

de Petróleo e Gás Natural
222

, e do Regime de Segurança Operacional para as Instalações de 

Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural
223

 mostra-se tímida e incipiente em vários 

aspectos, sendo necessária uma regulação em lei específica, que venha a sanar as omissões. 

Abstraída a competência da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis
224

, é importante destacar que referida regulação trata-se apenas de 

resoluções, enquanto ato normativo e regulatório infralegal e de efeitos internos, não estando 

sujeita aos critérios de promulgação, nem ao controle preventivo de constitucionalidade, 

diferentemente da lei, que é fruto do poder legislativo previsto na Constituição Federal, e que 

tem como objetivo principal a defesa das garantias fundamentais dos cidadãos. 

Embora as disposições acerca das questões relacionadas ao desenvolvimento de 

hidrocarbonetos não convencionais por meio da técnica de fraturamento hidráulico já estejam 

bem direcionadas, ainda é necessário definir algumas questões importantes, a exemplo da 

especificação do órgão competente para o licenciamento ambiental, da responsabilização dos 

operadores por eventuais danos à saúde humana e ao meio ambiente, além de várias questões 

que ainda se mostram vazias de regulação. 
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Corroborando com a necessidade ainda premente de regulação, é que o Reino Unido e 

a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis firmaram acordo, com 

duração de um ano, envolvendo acadêmicos, empresários, e especialistas na área de 

regulação, no sentido de trocar experiências na área de regulação entre o Reino Unido e o 

Brasil, com o objetivo de ajudar o ente brasileiro a desenvolver uma regulação para o 

desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais de forma segura.
225

 

Ademais, a inércia do Ministério do Meio Ambiente (MMA)
226

, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA)
227

 e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
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Naturais Renováveis (IBAMA)
228

 no que concerne ao disciplinamento da questão relativa aos 

hidrocarbonetos não convencionais reafirma a necessidade de uma regulação em lei 

específica, que venha a garantir o desenvolvimento desses recursos de forma juridicamente, 

operacionalmente e ambientalmente segura no território nacional. 

As atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais no 

Brasil mostram-se como uma alternativa além do Pré-sal, sendo necessária, para sua 

viabilidade no território nacional, a definição de um conjunto de regras e políticas próprias 

que atendam à complexidade e às especificidades dessa fonte energética, de forma a aumentar 

o aproveitamento econômico desses reservatórios, e a eliminar ou minimizar a ocorrência de 

riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente. 

Portanto, é preciso estabelecer as linhas de base, divulgar os dados operacionais, 

envolver as comunidades, conhecer a geologia do local de perfuração, isolar os poços e evitar 

vazamentos, proceder ao tratamento de água com responsabilidade, eliminar ventilação, 

minimizar a queima e outras emissões, realizar economias de escala e de infraestrutura local, 

ter um bom nível de regulação, e prever um programa exploratório mínimo, com exigências 

de conteúdo local, de segurança operacional e ambiental, entre outros. 
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4 DESAFIOS REGULATÓRIOS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

HIDROCARBONETOS NÃO CONVENCIONAIS NO BRASIL 

 

A inclusão dos hidrocarbonetos não convencionais na 12ª rodada de licitações da 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ocorrida entre os dias 28 e 29 

de novembro de 2013, demonstrou o interesse do Brasil na utilização das técnicas de 

fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais. Referido interesse foi 

posteriormente confirmado com a edição da Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

Mesmo a partir do referido diploma legal, um fator que ainda merece atenção é a 

questão da necessidade de regulação dos casos omissos no que concerne à exploração, 

produção e comercialização de hidrocarbonetos não convencionais, uma vez que não há no 

ordenamento jurídico brasileiro um tratamento específico que venha a viabilizar referidas 

atividades. Assim, faz-se necessária a implementação de um novo marco regulatório que 

venha a garantir a segurança jurídica, operacional e ambiental necessárias. 

Os agentes integrantes da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis 

exercerão um importante papel nesse processo de regulação. Dessa forma, as agências 

reguladoras, as empresas interessadas e todos os demais órgãos competentes enfrentarão 

grandes desafios, sendo imprescindível a compreensão desse modelo exploratório a partir da 

análise da experiência e das práticas já adotadas em outros países, a fim de que o arcabouço 

regulatório brasileiro atenda às necessidades energéticas emergentes. 

A necessidade de regulação da exploração, produção e comercialização dos 

hidrocarbonetos não convencionais no território nacional decorre, dentre outros fatores, do 

grande potencial das reservas brasileiras, dos benefícios econômicos, tecnológicos e 

geopolíticos, e da possibilidade de diversificação e descarbonização da matriz energética 

nacional. Nessa esteira, a busca por uma regulação, capaz de oferecer segurança jurídica, 

operacional e ambiental às atividades ligadas aos não convencionais é algo crucial. 

Essa segurança jurídica, operacional e ambiental para a exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais será resultado da conjugação entre a regulação em lei 

específica, juntamente com a implementação de políticas governamentais de fomento à 

segurança energética, às cláusulas de conteúdo local, aos avanços nas tecnologias de 

exploração e produção, às atividades de pesquisa e desenvolvimento, aos incentivos fiscais, e 

à participação no resultado das explorações ou contraprestações financeiras. 
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Conforme veremos adiante, o sucesso do desenvolvimento dos hidrocarbonetos não 

convencionais no Brasil ocorrerá por meio de três pilares: a) segurança jurídica, b) 

estabilidade regulatória, e c) respeito às regras de mercado. A segurança jurídica será definida 

em lei específica, a estabilidade regulatória será garantida pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, e o respeito às regras de mercado ocorrerá por meio do 

incentivo a investimentos privados, com expectativa de retorno pelos riscos assumidos. 

Para que os desafios apresentados pelo mercado de hidrocarbonetos não convencionais 

sejam enfrentados de forma satisfatória, também é imprescindível a reativação do debate 

acerca da possibilidade de implementação de uma reforma na política energética nacional, 

sendo crucial a definição de um plano estratégico nacional que contemple a ampliação das 

atividades de exploração, produção e comercialização, e que introduza modificações 

legislativas e tributárias, a fim de viabilizar essas novas fontes energéticas nacionais
229

. 

O Brasil possui grandes reservas de folhelhos oleígenos, o que torna a exploração 

desses recursos economicamente promissora. Assim, mesmo com a descoberta do petróleo na 

camada pré-sal, afigura-se como necessária a implementação de um novo marco regulatório 

para as atividades de pesquisa, exploração, produção e comercialização dos hidrocarbonetos 

não convencionais, a fim de fomentar o desenvolvimento desses recursos no território 

brasileiro, com vistas à diversificação da matriz energética nacional. 

Assim, mesmo após a edição da Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a busca por um novo marco 

regulatório, em lei específica, e que venha a contemplar os casos omissos, levando-se em 

consideração os desafios técnicos do processo de exploração, produção e comercialização dos 

hidrocarbonetos não convencionais, é algo que se impõe e que deve ser perseguido com vistas 

à concretização da independência energética brasileira. 

Dessa forma, tendo em vista os desafios regulatórios para o desenvolvimento de 

hidrocarbonetos não convencionais no Brasil, faz-se necessária a análise dos impactos 

socioambientais da exploração e produção desses hidrocarbonetos por meio da técnica de 

fraturamento hidráulico, da insuficiência regulatória da Resolução n. 21 da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014, e da proposta de um novo 

marco regulatório que viabilize a utilização desses hidrocarbonetos no território brasileiro. 
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4.1 Os impactos socioambientais da exploração e produção de hidrocarbonetos por 

meio da técnica de fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais 

 

O modelo capitalista, baseado na busca incessante pelo lucro e pela acumulação de 

riquezas, gerou a necessidade de utilização intensiva das fontes energéticas, e a consequente 

exploração dos recursos naturais de forma desarrazoada. Frente ao cenário energético atual, 

faz-se necessário a adoção de estratégias para a construção de um modelo energético 

alternativo e inteligente, que tenha como objetivo a redução da demanda e a diversificação da 

matriz energética mundial. 

A busca de novas fontes energéticas visa não só o desenvolvimento econômico, mas 

também o social e o ambiental, permitindo uma maior amplitude e efetividade na proteção dos 

recursos energéticos, e tendo como consequências a redução dos custos, o aumento da 

competitividade, o desenvolvimento da eficiência econômica, a redução da intensidade 

energética, a melhoria da balança comercial com a diminuição das importações, e a redução 

dos impactos socioambientais. 

O atual cenário mundial é marcado pela escassez energética e pela busca de novas 

fontes de energia, alternativas ou não convencionais. A viabilidade da exploração de um 

campo petrolífero está associada às características produtivas da formação geológica, obtidas 

mediante a aplicação de técnicas capazes de aumentar a produtividade dos poços, de forma a 

viabilizar economicamente o desenvolvimento de hidrocarbonetos, observadas as melhores 

práticas da indústria do petróleo. 

O crescimento da demanda energética juntamente com o aumento dos preços do 

petróleo foram fatores que impulsionaram o desenvolvimento de hidrocarbonetos não 

convencionais no território estadunidense. O sucesso dos Estados Unidos, no aprimoramento 

da tecnologia de exploração e produção de hidrocarbonetos, principalmente no uso de técnicas 

de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico, levaram muitos países a reavaliar o valor 

de seus recursos não convencionais.
230

 

A revolução energética ocorrida nos Estados Unidos fez com que os hidrocarbonetos 

não convencionais passassem a ser vislumbrados como uma solução para a diversificação, 

descentralização e fortalecimento das cadeias produtivas que compõem a matriz energética 

mundial, além de ser considerada uma fonte geradora de empregos e renda. Todavia, a partir 
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dos indícios de potenciais impactos ambientais negativos, muitos ambientalistas passaram a se 

opor a essa nova fonte de energia. 

A extração de petróleo e gás natural por meio da técnica de fraturamento hidráulico 

em reservatórios não convencionais tem como objetivo atingir as rochas de folhelho 

concentradas no subsolo, liberando os hidrocarbonetos retidos na rocha mãe, em virtude da 

sua baixa permeabilidade, obedecendo, assim, às seguintes etapas: a) exploração sísmica; b) 

preparação do terreno; c) perfuração vertical; d) perfuração horizontal; e) fraturamento 

hidráulico; f) gestão de resíduos; e g) produção.
231

 

Na etapa de exploração sísmica, o interior das formações rochosas é mapeado com a 

utilização de ondas sonoras e reconstrução em três dimensões, identificando-se a 

profundidade e a largura das rochas de folhelho. Em seguida, quando da preparação do 

terreno, em áreas de aproximadamente vinte mil metros quadrados, o terreno é nivelado e 

compactado para acomodar os equipamentos de exploração e produção, provendo-se a 

infraestrutura de acesso ao local, a fim de viabilizar a logística da operação.
232

 

A perfuração vertical é realizada numa profundidade típica de 1,2 quilômetros a 3,6 

quilômetros, em direção à rocha de folhelho, devendo as paredes do poço serem revestidas 

com camadas de aço e cimento, impedindo possíveis vazamentos. A perfuração horizontal, 

por sua vez, consiste em seções horizontais do poço, de até 1,2 quilômetros de extensão, em 

diferentes direções, devendo contar com sensores de gás para garantir que o poço se restrinja 

à área que contém os hidrocarbonetos.
233

 

Ao lado das perfurações verticais e horizontais, o fraturamento hidráulico é uma das 

etapas de maior impacto na viabilização da produção de hidrocarbonetos não convencionais. 

O fraturamento hidráulico ocorre quando a capa de concreto da seção horizontal é perfurada 

com uma série de explosões controladas, seguida da injeção de uma mistura de água, areia e 

componentes químicos, sob alta pressão, com o objetivo de manter abertas as fissuras na 

rocha, permitindo o fluxo do gás.
234
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A gestão de resíduos assume grande relevância, uma vez que grande quantidade de 

água utilizada na etapa anterior é recuperada, sendo armazenada em tanques no subsolo até a 

finalização do poço produtor, momento em que o fluído de fraturamento deve ser 

devidamente tratado ou descartado. Finalmente, a produção ocorre quando a árvore de natal
235

 

é posicionada para que o hidrocarboneto possa fluir até a estação de compressão, sendo 

posteriormente transportado para os reservatórios.
236

 

Nos Estados Unidos, a partir da utilização dessa técnica de fraturamento hidráulico 

para estimulação de reservatórios não convencionais, em menos de duas décadas, houve uma 

crescente agregação do gás de folhelho à sua matriz energética. Esse aumento da produção 

estadunidense de gás não convencional foi resultado da convergência de fatores regulatórios, 

econômicos, políticos, institucionais, ambientais, sociais, tecnológicos e geográficos, em prol 

da viabilização da sua extração. 

A necessidade de aumentar o suprimento para garantir a segurança energética do país, 

o apoio e incentivo do governo, o elevado nível dos preços do gás na década de 2000, a 

localização das reservas próximas à infraestrutura de escoamento já existentes, a obrigação de 

atingir metas de redução da emissão de gases do efeito estufa e uma combinação de avanços 

nas tecnologias de produção propiciaram um ambiente atrativo aos investimentos na 

exploração e produção de hidrocarbonetos não convencional nos Estados Unidos.
237

 

O fraturamento hidráulico atrai interesses de investimentos, pois estimula e eleva o 

índice de produtividade dos reservatórios não convencionais, tornando viável a sua 

exploração. Ademais, as pesquisas concernentes a essa técnica tem atingido um grau 

crescente no território norte-americano, em virtude dos riscos potenciais da má execução 

desse procedimento em poços de baixa permeabilidade, que pode acarretar, além da perda do 

próprio poço, sérios problemas à população e ao meio ambiente. 
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Por se tratar da combinação de uma perfuração vertical do poço seguida da injeção de 

um fluído composto por 99,5% de água e areia, e 0,5% de aditivos químicos, com o objetivo 

de criar fraturas, viabilizando a saída dos hidrocarbonetos, é que a técnica de fraturamento 

hidráulico em reservatórios não convencionais afigura-se como desprovida de segurança 

operacional, constituindo um instrumento de risco ao meio ambiente, sendo, por essa razão, 

alvo de diversas críticas e oposições. 

A utilização de explosivos para a abertura de fraturas hidráulicas, juntamente com a 

injeção de aditivos químicos no solo, além de gerar polêmica internacionalmente, vem sendo 

alvo de profundas controvérsias entre os ambientalistas brasileiros, que advogam a tese de que 

a exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais pode provocar problemas à 

saúde humana, a exemplo de câncer, problemas neurológicos e de pele, e ao meio ambiente, 

através da contaminação do solo e da água.
238

 

Em razão da ausência de estudos suficientes e pareceres que ofereçam garantia de 

segurança jurídica, operacional e ambiental, é que a técnica de fraturamento hidráulico 

afigura-se como incipiente, acarretando incertezas acerca dos potenciais impactos à saúde 

humana e ao meio ambiente, podendo vir a causar danos irreversíveis no solo, nos cursos de 

água e nos aquíferos localizados nas regiões exploradas, uma vez que há muitas jazidas 

envoltas em lençóis freáticos. 

Os principais riscos apontados para a exploração e produção de recursos não 

convencionais a partir dos procedimentos de fraturamento hidráulico são: a) vazamento de 

hidrocarbonetos até a superfície ou corpo de água, provocando a sua contaminação; b) 

ocorrência ou aumento na frequência de abalos sísmicos; c) contaminação de lençóis freáticos 

com produtos químicos utilizados nos fluídos de fraturamento; d) utilização de grande volume 

de recursos hídricos; e e) geração e disposição final de efluentes decorrentes da atividade.
239

 

A instalação dos poços inicia com o aporte da plataforma de perfuração, que permitirá 

que a sondagem seja horizontalizada em uma profundidade que venha a atingir a camada de 

folhelho. Os fluídos de perfuração utilizados durante a sondagem possuem produtos químicos 

em sua composição que geram impactos nas águas subterrâneas dos aquíferos mais rasos. 
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Para evitar essa contaminação, é necessária a impermeabilização das paredes do poço por 

meio de um revestimento que venha a impedir vazamentos de líquidos e gases.
240

 

No momento da injeção da solução de fraturamento, composta por água, areia e 

produtos químicos, há uma maior probabilidade de haver contaminação dos corpos de águas, 

considerando as altas pressões sob as quais o líquido é inserido nas rochas de folhelho, 

resultando na abertura de fraturas ou fissuras. Por essa razão, as formas de isolamento dos 

poços devem ser reguladas de forma rigorosa e cautelosa, considerando-se à concentração de 

produtos químicos na solução e os aspectos geológicos da região. 

Após o processo de injeção sob altas temperaturas, cerca de metade do volume total da 

solução é recuperada, ficando o restante retido no subsolo. Essa água de fraturamento 

recuperada fica armazenada em bacias de contenção temporárias de efluentes líquidos, o que 

gera riscos de extravasamento ou infiltração. Após a finalização do poço, a bacia é drenada 

por caminhões que transportam resíduos perigosos para estações de tratamento ou 

incineradores específicos, o que também implica em riscos no transporte e na destinação.
241

 

A extração do gás traz consigo a liberação de um líquido condensado de gás, 

considerado um dos resíduos do fraturamento hidráulico. Uma parcela deste líquido é 

armazenada em tanques aéreos, posicionados ao lado do poço de produção, outra parcela 

remanesce no meio natural, podendo permanecer contida nas camadas das rochas de 

folhelhos, ou vazar pelos tubos revestidos do poço e contaminar os aquíferos posicionados em 

profundidades inferiores.
242

 

Os impactos paisagísticos decorrem da elevada ocupação dos solos pelas plataformas 

de perfuração, equipamentos técnicos, armazenamento dos fluidos, bem como vias de acesso 

para transporte.  A poluição atmosférica e sonora também se faz presente, uma vez que as 

máquinas são movidas a motores de combustão, os fluidos e águas residuais podem levar à 

evaporação de substâncias nocivas para a atmosfera e a circulação de caminhões de transporte 

pode emitir poluentes atmosféricos e provocar ruído.
243
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Ademais, a provável poluição dos recursos hídricos com produtos químicos no 

processo de fraturamento hidráulico, e também com águas residuais provenientes das jazidas 

contendo metais pesados ou partículas radioativas. Os caminhos de migração para as águas 

subterrâneas e superficiais podem ser abertos por acidentes causados por caminhões de 

transporte, fugas nas redes de condutas de transporte, danos na cimentação e revestimento, 

terremotos induzidos que venha a causar erupções, entre outros.
244

 

Também se configuram como potenciais impactos ao meio ambiente e à saúde humana 

os riscos de incêndio e explosão durante a exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais, em razão de acidentes inerentes à técnica de fraturamento hidráulico, e à 

possibilidade de ocorrência de abalos sísmicos de pequenas proporções. Estes últimos podem 

acarretar a desestruturação dos poços e das bacias de armazenamento de águas subterrâneas, 

vindo a causar impactos ambientais secundários. 

A possibilidade de ocorrência de impactos socioambientais negativos e as incertezas 

acerca da exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais fora dos limites do 

território estadunidense foram fatores responsáveis pelo estabelecimento de restrições ou 

proibições à utilização da técnica de fraturamento hidráulico em reservatórios não 

convencionais em diversos países, a exemplo da França, considerado o primeiro país a banir 

referidas atividades, no ano de 2011.
245

 

Por outro lado, embora as técnicas de fraturamento hidráulico ainda se mostrem 

incipientes no que tange à poluição do solo, dos cursos de água e dos aquíferos localizados 

nas regiões exploradas, a utilização dos hidrocarbonetos não convencionais, além de 

apresentar vantagens econômicas e fomentar a geração de empregos, possui um menor grau 

de poluição, propiciando a diminuição da emissão de gases causadores do efeito estufa, e 

contribuindo para a descarbonização da matriz energética brasileira. 

Assim como os combustíveis fósseis, a exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais podem acarretar riscos ambientais, diretos ou indiretos. Todavia, apesar da 

potencialidade de ocorrência, por exemplo, de contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, a partir da análise da experiência de outros países, percebe-se que muitos desses 

riscos podem vir a ser mitigados com a adoção de salvaguardas adequadas, levando em 

consideração o uso de novas tecnologias e melhores práticas. 
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Sob esse aspecto, é importante frisar que os ambientalistas defendem a ampliação da 

matriz energética brasileira de forma renovável e sustentável, de modo a não causar prejuízos 

ao meio ambiente e à população. Afirmam, ainda, que para o Brasil realizar as atividades de 

exploração, produção e comercialização dos hidrocarbonetos não convencionais é necessário 

que todo o rito de tramitação do licenciamento ambiental seja respeitado, em especial quanto 

ao estudo de impactos ambientais. 

Ante as críticas feitas por ambientalistas, que rejeitam a possibilidade de exploração e 

produção de hidrocarbonetos não convencionais, as redes de discussão técnica especializada 

comentam sobre a análise do custo-benefício da indústria florescente desses recursos não 

convencionais. Estes fóruns concluem que os benefícios do desenvolvimento contínuo dessa 

fonte de energia são enormes, chegando a ser superior até mesmo aos custos de contaminação 

e limpeza do subsolo
246

. 

Fazendo um balanço geral entre os benefícios e os malefícios da exploração dos não 

convencionais, é possível concluir que, através de investimentos em tecnologias energéticas 

sustentáveis e eficazes, os danos provenientes da lixiviação das águas pluviais, da combustão 

espontânea, e da alteração do relevo podem ser contornados a custos razoáveis, de forma a 

não prejudicar os aquíferos localizados acima da camada de folhelho, a exemplo do Aquífero 

Guarani, considerado um dos maiores reservatórios de água doce subterrânea do país. 

Nessa esteira, a mitigação dos riscos poderá ocorrer por meio de um profundo 

conhecimento geológico da região a ser fraturada, do impedimento que fraturas interceptem 

outros poços, fraturas ou falhas, do controle preciso da propagação das fraturas, do 

conhecimento e aplicação de tecnologias avançadas e seguras, da realização de perícias 

prévias para registrar as condições pré-fraturamento, principalmente em relação à coleta de 

amostras de água; monitoramento da sismicidade gerada pelo fraturamento. 

É certo que o Brasil não pode abster-se de proporcionar a segurança necessária para o 

desenvolvimento contínuo e duradouro dessa revolução energética. Nesse diapasão, a fim de 

concretizar a diversificação da matriz energética nacional, satisfazendo-se a demanda de 

energia e tornando o país energeticamente independente, deve-se avançar, de um lado, no 

sentido de cumprir os acordos internacionais de proteção ambiental e, de outro, no intuito de 

desencadear o potencial brasileiro para o desenvolvimento dos recursos não convencionais
247
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A exploração e produção de petróleo e gás natural a partir de reservatórios não 

convencionais é uma tendência mundial e o Brasil caminha em direção semelhante. Para 

atender a demanda energética, sem descurar da questão socioambiental, é preciso implementar 

soluções que vão desde a conservação e o uso racional de energia
248

 até a adoção de fontes 

alternativas, dentre elas os hidrocarbonetos não convencionais, que serão responsáveis pela 

maior porcentagem do abastecimento mundial nas próximas décadas. 

Para que essa revolução energética dos hidrocarbonetos não convencionais venha a ser 

viabilizada no território brasileiro, é preciso que se observem alguns princípios fundamentais, 

dentre eles, a implantação de sistemas de energia limpa, soluções renováveis e 

descentralizadas, o respeito aos limites naturais, a eliminação gradual de energias sujas e não-

sustentáveis, a promoção da equidade e justiça, e a desvinculação do crescimento econômico 

do uso de combustíveis fósseis. 

As tecnologias existentes devem ser utilizadas para aproveitar a energia de modo mais 

eficiente, com base em critérios de eficiência energética e de conservação de energia
249

, a fim 

de suprir, de forma conjugada, as necessidades econômicas, ambientais e sociais, com vistas a 

um desenvolvimento sustentável, priorizando-se as melhores tecnologias, a diversificação da 

matriz energética a partir da inserção de energias alternativas, a integração de redes 

inteligentes, e o próprio desenvolvimento nacional. 

Além de ser necessário usar a energia produzida de modo muito mais eficiente, de 

modo a proporcionar um crescimento limpo e sustentável, igualmente, a sociedade precisa 

aprender a respeitar os limites da natureza. Assim, considerando-se os limites naturais, deve-

se buscar uma distribuição justa dos benefícios e dos custos entre as sociedades, nações e 

gerações presentes e futuras, a fim de que os benefícios das fontes energéticas sejam 

disponibilizados a todos, para que se possa alcançar uma real segurança energética. 
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É certo que a experiência dos Estados Unidos aponta para a ocorrência de numerosos 

acidentes que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde humana. Todavia, 

grande parte desses acidentes é resultado da violação dos requisitos legais estabelecidos 

previamente na licença de perfuração, incluindo o manuseamento incorreto dos equipamentos 

e a utilização de equipamentos com rupturas. Assim, destaca-se que a partir de uma regulação 

mais eficiente será possível a obtenção de segurança jurídica, operacional e ambiental. 

A partir de contribuições advindas de setores do governo, de organizações não-

governamentais, da iniciativa privada, de sindicatos e de outros membros da sociedade civil, é 

que poderá ser consolidado referido marco legislativo, sem escusar-se da adoção de medidas 

isoladas e da implementação de políticas públicas. Isso posto, o desafio da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é intensificar a ação do seu poder normativo 

regulador em favor desses resultados. 

Embora apresente alguns desafios a serem enfrentados, tais como a definição dos 

instrumentos de ação governamental, a aplicação dos recursos disponíveis, o aperfeiçoamento 

do marco regulatório, a constituição de um mercado sustentável, a mitigação dos impactos 

socioambientais e a informação da sociedade, a exploração e produção de hidrocarbonetos 

não convencionais no território brasileiro já é algo que se delineia enquanto alternativa de 

investimento de oferta energética, em prol da diversificação da matriz energética nacional. 

Portanto, reitera-se que a implementação de um novo marco regulatório para as 

atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais é algo que se 

impõe, a fim de que os possíveis riscos à saúde humana e ao meio ambiente sejam mitigados, 

e o seu potencial produtivo venha a exercer um papel de elemento promissor para as 

indústrias do setor petrolífero brasileiro, a partir da oferta do produto a preços competitivos, 

acarretando profundas mudanças na matriz energética nacional. 

 

4.2 A insuficiência regulatória da Resolução n. 21 da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014 

 

A partir do alargamento da exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais, o mapa energético mundial sofrerá algumas mudanças, que serão responsáveis 

pela abertura desse mercado e pela diversificação da matriz energética mundial. Todavia, as 

atividades envolvendo esses hidrocarbonetos apresentam várias incertezas quanto à segurança 

na execução, e sua viabilidade no território nacional dependerá de uma boa gestão das 

políticas governamentais nas áreas tecnológicas, econômicas, energéticas e ambientais. 
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O aumento da demanda de energia juntamente com a preocupação governamental do 

suprimento energético são fatores que vem a influenciar as decisões político-governamentais 

acerca da regulação da utilização das fontes energéticas. Nesse ínterim, registra-se que as 

forças econômicas e geopolíticas exercem uma maior influência nas decisões sobre as 

atividades de exploração e produção petrolífera do que os volumes de petróleo e de gás 

natural existentes no solo.
250

 

Nesse sentido, tendo em vista a importância da atividade e os potenciais riscos sociais 

e ambientais, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis entendeu 

imprescindível uma regulação específica com o objetivo de tornar viável a execução do 

fraturamento hidráulico sem perder de vista a proteção adequada à saúde humana e ao meio 

ambiente, vindo a editar a Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, que estabeleceu requisitos 

mínimos a serem observados pelos operadores de hidrocarbonetos não convencionais.
251

 

Todavia, embora a Resolução n. 21 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014, represente um importante avanço no 

desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais no território brasileiro, a técnica de 

fraturamento hidráulico possui complexidades e especificidades, que podem vir a acarretar 

potenciais prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente, resultando no afeiçoamento do 

referido dispositivo legal apenas como um paliativo regulatório. 

Apesar de elencar os requisitos a serem cumpridos pelos detentores de direitos de 

exploração e produção de petróleo e gás natural, por meio da técnica de fraturamento 

hidráulico, em reservatórios não convencionais, referida regulação não consegue assegurar de 

forma concreta a necessária proteção à saúde humana e ao meio ambiente, pois limita-se 

apenas a descrever os parâmetros de segurança operacional, e as medidas de prevenção e 

mitigação dos possíveis problemas e riscos. 

Conquanto determine que o operador deva estabelecer e garantir o cumprimento de um 

sistema de gestão ambiental, por meio de um plano detalhado de controle, tratamento e 

disposição de efluentes gerados nas atividades de perfuração e fraturamento hidráulico em 

reservatórios não convencionais, sendo um dos seus requisitos a comprovação de que o 

alcance das fraturas irá permanecer a uma distância segura, referida resolução não clarifica as 

sanções em que incorrerá o operador pela não observância desses requisitos operacionais. 
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Outrossim, ainda que determine que o operador deva estabelecer indicadores reativos e 

proativos, bem como, metas de responsabilidade social e ambiental, por meio de divulgação 

em seu sítio eletrônico de um relatório anual de avaliação dos impactos e resultados das 

atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais, referida resolução 

não estabelece de forma clara a responsabilidade do operador por eventuais danos à saúde 

humana e ao meio ambiente decorrentes do fraturamento hidráulico. 

Mesmo sendo necessária a aprovação prévia, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, dos estudos e levantamentos que comprovem segurança 

operacional na realização das atividades, da simulação de fraturas e da análise de riscos 

potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, durante todo o ciclo de vida do poço, 

inclusive após o seu abandono, referida resolução, igualmente, não expõe a responsabilidade 

do operador por possíveis impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Ademais, embora o operador deva implementar procedimentos operacionais para o 

fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais, e deva elaborar e garantir o 

cumprimento de um plano de emergência, já que toda e qualquer operação somente poderá 

ocorrer após a avaliação da capacidade de resposta à emergência do operador para lidar com 

os cenários acidentais associados identificados na análise de risco, referida resolução foi 

omissa quanto à questão da reversão dos danos e indenizações. 

A aplicação análoga do Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da 

Integridade Estrutural das Instalações Terrestres de Produção de Petróleo e Gás Natural
252

 às 

atividades de exploração e produção de recursos não convencionais, apesar de garantir 

segurança operacional das instalações e equipamentos, e proteção da saúde humana e do meio 

ambiente, não o faz de forma satisfatória, justamente por não evidenciar a responsabilidade do 

operador por eventuais danos. 

Da mesma forma, a aplicação reflexa do Regime de Segurança Operacional para as 

Instalações de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural
253

 às operações de exploração 

e produção de hidrocarbonetos, por meio da técnica de fraturamento hidráulico, em 

reservatórios não convencionais, que tem como finalidade a garantia da segurança operacional 

na indústria do petróleo, também não se afigura como uma solução para as lacunas, omissões 

e insuficiências regulatórias. 
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Sendo assim, resta claro que a regulação por meio da Resolução n. 21 da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014, do 

Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade Estrutural das Instalações 

Terrestres de Produção de Petróleo e Gás Natural, e do Regime de Segurança Operacional 

para as Instalações de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural mostra-se tímida e 

incipiente em vários aspectos, sendo necessária uma lei específica, a fim de sanar as omissões. 

As regras presentes nessas resoluções normativas apenas reproduzem o modelo 

estadunidense de fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais, sendo possível 

concluir que a estrutura existente no território brasileiro é insuficiente para estimular e 

regulamentar o mercado de hidrocarbonetos não convencionais. Sem um balizamento 

normativo adequado, haverá uma proliferação de conflitos envolvendo questões atinentes à 

saúde humana e ao meio ambiente, ante a complexidade desses recursos. 

Além disso, referido conjunto regulatório trata-se apenas de resoluções, enquanto ato 

normativo infralegal e de efeitos internos, não estando sujeitas aos critérios de promulgação, 

nem ao controle preventivo de constitucionalidade, diferentemente da lei, que é resultado do 

exercício da função legiferante do poder legislativo, previsto na Constituição Federal, e que 

tem como objetivo principal a defesa das garantias fundamentais dos cidadãos, inclusive da 

proteção à saúde humana e ao meio ambiente. 

Apesar da regulação das atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais por meio da técnica de fraturamento hidráulico já estarem bem direcionadas, 

faz-se necessária a implementação de um instrumento regulatório que venha a definir alguns 

pontos de grande relevância, a exemplo da especificação do órgão competente para o 

licenciamento ambiental, da responsabilização dos operadores por eventuais danos à saúde 

humana e ao meio ambiente, entre outros. 

Por apresentarem distinções físico-químicas, necessitarem de procedimentos e 

operações de exploração e produção com maior complexidade, e trazer a possibilidade de 

ocorrência de possíveis danos sociais e ambientais, é que os hidrocarbonetos não 

convencionais necessitam de uma regulação em lei específica, que venha a oferecer a 

segurança jurídica, operacional e ambiental necessárias ao desenvolvimento contínuo e 

duradouro dessa revolução energética no território brasileiro. 

Além das questões ambientais, que exigem medidas de proteção contra os poluentes 

liberados durante a perfuração horizontal e o fraturamento hidráulico, outros exemplos de 

desafios específicos dos não convencionais são o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, a 

construção de infraestrutura de transporte, processamento, armazenamento e distribuição, a 
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disponibilidade de sondas de perfuração e de unidades de fraturamento de grande porte, e o 

aumento de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Outra questão relevante é a discussão acerca da distribuição dos royalties e da fixação 

dos limites mínimos das cláusulas de conteúdo local, visando não só a viabilidade das 

atividades de exploração, produção e comercialização, mas, também, a consolidação de uma 

cadeia de fornecedores de bens e serviços estabelecidos no país para que haja o crescimento 

da indústria nacional, a capacitação dos recursos locais, a geração de emprego e renda, e, 

consequentemente, o desenvolvimento nacional. 

A adequada distribuição dos royalties entre os entes federados proporciona a 

compatibilidade entre a exploração de hidrocarbonetos não convencionais com o 

desenvolvimento das regiões produtoras, inclusive, com o próprio desenvolvimento nacional, 

na medida em que deixa de lado o caráter de seletividade e determinismo geográfico, 

passando a evidenciar o princípio da solidariedade intergeracional e o princípio do 

federalismo cooperativo.
254

 

Não é plausível um Estado Federal em que não haja um mínimo de cooperação entre 

os diversos níveis de governo, já que a colaboração mútua faz parte da própria concepção de 

federalismo. Assim, o federalismo cooperativo apresenta-se como possível solução para o 

quadro de disparidades entre a região onde se localiza a jazida e as regiões beneficiadas com a 

exploração petrolífera, visto que este busca uma decisão comum que satisfaça o interesse de 

todos os entes federados, adaptando às necessidades próprias de cada um deles.
255

 

A partir da concretização do federalismo cooperativo haverá uma diminuição da 

seletividade e do determinismo geográfico quando do rateio horizontal, de modo a não 

privilegiar um ente estatal em detrimento de outro. E a partir daí, buscar-se-á a elevação das 

condições sociais de vida, e a redução das desigualdades sociais e econômicas entre as 

diversas regiões do país, com vistas à equidade na repartição de rendas, à inclusão social, e ao 

fomento do desenvolvimento nacional.
256

 

A política de conteúdo local, por sua vez, consiste na exigência de que uma empresa 

ou um conjunto de empresas de um setor produtivo realize no mercado doméstico uma 

parcela das compras de insumos ou de bens e serviços requeridos por seus investimentos, a 

fim de que haja o fortalecimento da demanda dirigida ao mercado doméstico e a expansão do 
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emprego, e, também, a diversificação do parque manufatureiro e o desenvolvimento de 

setores intensivos em tecnologia e de elevado potencial de crescimento.
257

 

Ademais, por ter uma cadeia produtiva composta por um conjunto de tarefas 

complexas, envolvendo uma gama muito significativa de variáveis naturais, ambientais e 

econômicas, é necessária a obtenção de uma licença ambiental quando do desenvolvimento de 

gás e petróleo por meio da técnica de fraturamento hidráulico em reservatórios não 

convencionais, a fim de mitigar os impactos socioambientais da exploração e produção desses 

hidrocarbonetos no território nacional. 

O licenciamento ambiental, instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA), instituída pela Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981
258

, tem uma importante 

participação nesse contexto de controle e gestão ambiental, uma vez que trata-se de um 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais que possam causar efetiva ou potencial degradação socioambiental. 

Observadas as disposições legais e regulamentares bem como as normas aplicáveis ao 

caso, inclusive os princípios ambientais como o da prevenção, de precaução, desenvolvimento 

sustentável, entre outros, que envolve e projeta o licenciamento ambiental como ferramenta 

de combate aos impactos ambientais produzidos pelas atividades de exploração, perfuração e 

produção de petróleo e gás natural, é que referidas atividades serão exercidas através de 

contratos de concessão, precedidos de licitação. 

Embora a Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis tenha feito a exigência de licenciamento ambiental, não 

mencionou o órgão competente para sua execução. Nessa esteira, o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, instituído pela Lei nº 7.735, de 22 de 

fevereiro de 1989
259

, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, enquanto órgão executor da 

política ambiental, será o responsável pela fiscalização e licenciamento ambiental. 
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Esse licenciamento ambiental das atividades relacionadas à exploração e lavra de 

jazidas de combustíveis líquidos e gás natural é regulado pela Resolução CONAMA n. 23, de 

07 de dezembro de 1994
260

, abrange licença prévia para perfuração, licença prévia de 

produção para pesquisa, licença de instalação, e licença de operação, que serão expedidas por 

meio de estudo de impacto ambiental, relatório de controle ambiental, estudo de viabilidade 

ambiental, relatório de avaliação ambiental, e projeto de controle ambiental. 

Isso posto, observa-se que somente por meio de um sistema federal legalmente 

constituído é que será possível oferecer suporte às estratégias alternativas de exploração e 

produção de hidrocarbonetos não convencionais, observando-se critérios de segurança 

jurídica, operacional e ambiental. Adiar iniciativas nesse sentido pode implicar em perda de 

oportunidades de desenvolvimento nacional, já que a utilização desses recursos afigura-se 

como uma alternativa para a questão da escassez energética mundial. 

 

4.3 As possibilidades de abordagens dentro de um novo marco regulatório para o 

desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais no território brasileiro 

 

A regulação do setor de petróleo e gás natural gerou benefícios para o país, tais como, 

o crescimento das reservas e da produção, alternativas aos combustíveis derivados do 

petróleo, crescimento econômico do setor e melhoria no funcionamento do mercado, criação 

do segmento de pequenos e médios produtores nacionais de petróleo e gás, aumento das 

receitas publicas resultantes das participações governamentais sobre a produção, pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, formação profissional e geração de empregos e renda.  

No que tange aos recursos convencionais, reconhecendo a importância e a 

complexidade que envolve o desenvolvimento das atividades petrolíferas, é que o Estado 

brasileiro, com base nos ditames legais, descritos na Constituição Federal, criou e 

institucionalizou um conjunto de normas e órgãos reguladores das atividades de exploração e 

produção de petróleo, gás natural e biocombustíveis, instituindo o Conselho Nacional de 

Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis. 

Entretanto, em virtude da oferta, da demanda e do potencial energético dos recursos 

não convencionais, faz-se necessário um reexame da política energética nacional, da 

necessidade de regulação do setor e dos incentivos necessários ao desenvolvimento e 
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capacitação das indústrias frente aos desafios que essa fonte de energia oferece, a fim de que 

haja a redução dos riscos ambientais e sociais, e o Brasil possa tornar-se independente no 

setor energético e competitivo a nível mundial
261

. 

Isso porque, em função do pouco interesse que os reservatórios não convencionais 

despertavam nos operadores outrora, as próprias informações geológicas sobre esse recurso 

são muito incertas, de forma que os agentes têm pouco conhecimento sobre o potencial, a 

qualidade e a localização dos melhores pontos para exploração desses hidrocarbonetos. Além 

disso, as informações oriundas da experiência norte-americana não podem ser diretamente 

aplicadas em outros lugares e cada campo deve ser avaliado individualmente.
262

 

Nessa perspectiva, a elaboração de um novo marco regulatório para a exploração e 

produção de hidrocarbonetos não convencionais no território brasileiro deverá contar com a 

colaboração de representantes do setor e da sociedade civil para construir uma ferramenta que 

auxilie no desenvolvimento dessa fonte energética. O modelo proposto deverá ter como base 

um sistema regulatório mais eficaz para a indústria petrolífera brasileira, de forma a dirimir os 

impasses que dificultam um melhor aproveitamento desses recursos energéticos no país. 

A proposta de um novo marco regulatório deve ser idealizada no sentido de fortalecer 

a atuação estatal, estimular o aproveitamento das jazidas, fomentar o controle ambiental, atrair 

investimentos para o setor mineral, e avançar em soluções necessárias para impulsionar a 

execução das atividades ligadas aos hidrocarbonetos não convencionais no Brasil, 

contribuindo para a elevação da competitividade das empresas do setor, para a diversificação 

da matriz energética brasileira e para o próprio desenvolvimento nacional. 

O objetivo dessa reformulação é criar um novo instrumento de colaboração entre a 

administração pública direta e indireta e as organizações da sociedade, com a finalidade de 

sanar as lacunas, omissões e insuficiências da Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, reforçando o papel 

institucional dos agentes públicos do setor, da sociedade e do Estado na exploração e 

produção de hidrocarbonetos não convencionais. 

Para tanto, é necessário o enfrentamento de alguns desafios, a exemplo da ampliação 

do comércio exterior, eliminando as barreiras de acesso aos países para que as exportações 

possam ocorrer com efetividade, da resolução das questões produtivas internas para que a 
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oferta e a demanda venham a se equilibrar, da redução do custo de produção face aos choques 

tecnológicos, do abrandamento das contestações ambientais, e do convencimento do seu papel 

social em razão da geração de empregos e renda. 

Outras questões importantes são as referentes ao aprimoramento dos leilões de vendas, 

à discussão acerca dos incentivos fiscais para o setor, à escolha de estratégias legislativas 

eficientes, e à promoção de outras melhorias estratégicas na produção desses hidrocarbonetos, 

a saber, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologias de processo que 

promovam um aumento da produtividade, na comercialização dos subprodutos gerados a fim 

de reduzir o custo de produção, na garantia efetiva de mercado. 

A decisão sobre a conveniência de um novo marco regulatório para a exploração e 

produção de hidrocarbonetos não convencionais no território nacional deve propugnar pela 

atualização da legislação correlata, de forma que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis possa vir a exercer melhor o seu papel, atendendo aos aspectos social e 

ambiental, por meio do aproveitamento de novas tecnologias, do tratamento tributário 

adequado, da garantia de padrões de qualidade e de emissão, e de investimentos. 

É necessário que o governo reúna esforços em busca de programas estratégicos que se 

adaptem às políticas prioritárias de governo e aos recursos disponíveis, a fim de criar 

mercados para essa fonte energética emergente, com vistas ao desenvolvimento nacional. 

Também é necessária a reunião de esforços por parte das indústrias, das universidades, das 

organizações não-governamentais e de todos os demais agentes interessados, com o intuito de 

desenvolver e disseminar novas tecnologias para os não convencionais. 

Através de uma proposta legislativa de regulação da exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais deve-se buscar um nível mínimo de proteção dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos e da qualidade do ar. Através de um instrumento 

regulatório que venha a abordar a proteção social e ambiental, considerando as diferenças 

regionais em geologia e recursos hídricos, é que o papel estatal na regulação das atividades de 

fraturamento hidráulico será bem exercido. 

Por meio do estabelecimento de normas de gestão, conservação e proteção ambiental, 

das responsabilidades frente ao dano ambiental, das infrações e sanções, bem como demais 

disposições legais e transitórias, deve-se garantir um piso mínimo de condições necessárias 

para assegurar os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, frente à necessidade de viabilização da exploração de hidrocarbonetos não 

convencionais no território brasileiro. 
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É bem verdade que disposições de vários dispositivos legais ambientais podem ser 

aplicados a essas atividades de exploração e produção de petróleo e gás não convencionais, 

entretanto, é imprescindível a ampliação dos debates acerca desses recursos, a realização de 

campanhas informativas à sociedade sobre a extensão e a possibilidade de minimização dos 

potenciais danos à saúde humana e ao meio ambiente, e a consolidação de propostas 

legislativas que venham a regular as atividades de fraturamento hidráulico especificamente. 

Também é necessário que o novo marco regulatório venha a fornecer incentivos para o 

desenvolvimento de novas tecnologias, para que seja possível o exercício de um melhor 

controle sobre as fraturas, diminuindo a possibilidade de ruptura do isolamento do poço e das 

sondas, minimizando a ocorrência de eventos sísmicos, evitando a contaminação do solo e de 

corpos de águas subterrâneos, reduzindo os custos de produção e aumentando a produção, de 

acordo com as melhores técnicas da indústria do petróleo. 

Através do fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias, a proposta de um novo 

marco regulatório, além de buscar a minimização dos riscos potenciais diretos, incluindo os 

impactos nas águas superficiais e subterrâneas e da qualidade do ar, que podem vir causar 

danos à saúde humana e ao meio ambiente, deverá fornecer a salvaguarda adequada para a 

redução dos riscos potencias indiretos decorrentes das atividades exploratórias e de produção 

de recursos não convencionais. 

A questão da contaminação da água tem recebido grande atenção, uma vez que os 

riscos potenciais associados à estimulação de poços por meio da técnica de fraturamento 

hidráulico vêm sendo acompanhadas de queixas de água contaminada em algumas áreas de 

desenvolvimento de petróleo e gás não convencionais, o que sugere que referida 

contaminação seja proveniente dessas atividades. Assim, os operadores devem atuar de forma 

preventiva para que não possa haver libertação de fluídos de fraturamento hidráulico. 

Outro ponto importante na exploração e produção dos hidrocarbonetos não 

convencionais é a busca por programas para desenvolver e implementar a questão da 

segurança energética, entendida como a capacidade de abastecimento de energia dentro dos 

padrões aceitos de confiabilidade, pontualidade, qualidade, segurança operacional e redução 

de impactos ao meio ambiente, de acordo com uma ampla gama de circunstâncias sociais, 

econômicas, geopolíticas, tecnológicos e ambientais
263
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Nessa perspectiva, as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais devem estar condicionadas à conjugação de algumas premissas básicas: a) 

perspectivas econômicas; b) critérios geopolíticos; c) aspecto social; d) eficiência energética; 

e e) sustentabilidade ambiental. Sistemas descentralizados e sustentáveis de energia produzem 

menos emissões de carbono, são menos dependentes da importação de combustíveis, criam 

empregos e rendas, e são mais seguros e mais eficientes. 

Para tanto, é necessária a implementação de um novo marco regulatório que estabeleça 

os meios de exploração, produção e comercialização dos hidrocarbonetos não convencionais, 

as tecnologias necessárias para a perfuração horizontal e o fraturamento hidráulico, a 

responsabilidade do Estado e das empresas concessionárias e permissionárias por danos 

ambientais, e a necessidade de um estudo ambiental prévio, com o intuito de fornecer um 

mapeamento geológico e o potencial de viabilidade para exploração desses recursos. 

Dessa forma, diante das rigorosas exigências e imposições para a produção e 

exploração de hidrocarbonetos não convencionais no território nacional, é certo que as 

empresas que desejarem desenvolver essas atividades deverão investir pesado em estudos e 

medidas de controle ambiental, de modo a garantir que a execução das operações envolvendo 

fraturamento hidráulico atenda aos requisitos da segurança energética brasileira e ao princípio 

do desenvolvimento sustentável.
264

 

A decisão por investir em um projeto envolve algum risco, cujas consequências são 

percebidas no custo do capital utilizado e no retorno do capital esperado. No caso específico 

de exploração e produção de petróleo e gás não convencionais, que são carregados de grandes 

incertezas de ordem técnicas, econômicas e políticas, os modelos estatísticos são amplamente 

utilizados em conjunto com técnicas determinísticas, e os resultados obtidos são uma possível 

distribuição de probabilidade que expressa o risco envolvido. 

A utilização de modelos que considerem os riscos envolvidos deve buscar minimizar 

as incertezas do resultado. Identificar as variáveis que conferem incertezas e riscos aos 

projetos operacionais é crucial quando do estudo de viabilidade, a fim de que através da 

adoção de modelos estatísticos e simulações esse grau de incerteza seja minimizado. Dessa 

forma, o modelo exploratório estadunidense deve ser utilizado no sentido de representar o 

modelo exploratório brasileiro, indicando-lhe caminhos a serem seguidos. 
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O aumento de análise sobre o impacto ambiental da tecnologia e seu potencial de 

causar maiores danos sociais e ambientais é resultado da maior participação desta fonte de 

energia na pauta de discussões energética global acerca da segurança energética e da escassez 

de recursos mundial. Toda a produção de energia cria riscos de segurança, sócias e 

ambientais, assim, é necessária a assunção dos riscos para que se possa avançar na exploração 

e produção de hidrocarbonetos não convencionais no território nacional. 

É preciso apegar-se aos benefícios dessa exploração, a exemplo do número substancial 

de novos postos de trabalho que a produção em larga escala abriria para os trabalhadores 

menos qualificados nesses países. Ademais, para as empresas sujeitas a metas de redução de 

emissão de gases com efeito de estufa, o uso de gás não convencional pode oferecer mais 

benefícios do que fontes de combustíveis fósseis tradicionais, uma vez que a sua queima é 

bem mais limpa do que os demais. 

Isso porque, além da questão da contaminação da água por fluídos de fraturamento 

hidráulico, as emissões atmosféricas também ganham destaque, levantando preocupações 

relacionadas à saúde pública e à proteção ao meio ambiente. Por essa razão, é preciso que o 

novo marco regulatório venha a determinar sanções pela não observação dos requisitos 

mínimos para a exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais, garantindo a 

responsabilização do operador por eventuais danos causados à sociedade e ao meio ambiente. 

Os principais riscos que podem afetar a viabilidade da produção de recursos não 

convencionais são decorrentes da possibilidade de aumento dos preços desses hidrocarbonetos 

na América do Norte, dos impactos em relação às fontes de energia renováveis e à 

regulamentação ambiental, da incerteza de preços, custos de gestão e riscos de financiamento, 

da capacidade da indústria para controlar o risco de reputação e gerenciar a opinião pública 

através da minimização do impacto ambiental e da comunidade, e dos fatores geopolíticos. 

A avaliação das perspectivas para a indústria de hidrocarbonetos não convencionais 

apresentam pontos críticos quanto ao fornecimento, sendo necessária que a produção desses 

recursos seja grande o suficiente para justificar o enorme investimento em tempo e dinheiro 

na sua exploração. No que concerne à demanda, por apresentar-se em menor grau do que a 

oferta, os preços tendem a manter-se baixos e estabilizados, sendo necessário analisar se os 

investimentos de longo prazo irão produzir retornos suficientes. 

Em relação à infraestrutura, destaca-se que os locais de produção devem ser 

adequadamente servidos por estradas e oleodutos, a fim de facilitar o desenvolvimento desses 

hidrocarbonetos não convencionais. Quanto ao contexto geopolítico, para muitos países que 

dependem de importações de petróleo e gás natural, a segurança energética é uma 
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preocupação, sendo os hidrocarbonetos não convencionais uma alternativa para a busca d 

autossuficiência e da consolidação dos mercados. 

No que se refere ao suporte regulatório, as empresas privadas precisam de apoio 

nacional para desenvolver sua capacidade de exploração e produção de petróleo e gás não 

convencionais em grande escala. A partir de um regime regulamentar estável e de um 

previsível acesso a autorizações, licenças e subsídios governamentais, a segurança jurídica, 

operacional e ambiental podem ser alcanças, diminuindo-s os riscos em relação à saúde e a 

proteção ambiental. 

O ambiente de investimentos na indústria petrolífera envolve desafios importantes no 

campo tecnológico, pautados pela perspectiva de manutenção de preços elevados, aumento da 

segurança jurídica, operacional e ambiental nas atividades relacionadas à exploração e 

produção em reservas de hidrocarbonetos não convencionais, crescimento das pressões para a 

utilização de técnicas de refino que levem à produção de derivados mais limpos, e 

atendimento das melhores práticas da indústria do petróleo e gás natural.
265

 

Faz-se necessária a regulação em lei específica, a fim de garantir o desenvolvimento 

desses recursos de forma juridicamente, operacionalmente e ambientalmente segura no 

território nacional. Isso porque o fraturamento hidráulico é mais complexo do que as práticas 

convencionais da indústria petrolífera, desse modo, os cuidados socioambientais para a 

exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais deverão ser bem maiores do que 

aqueles que vêm sendo adotados para os recursos convencionais. 

Referida segurança jurídica, operacional e ambiental será resultado da conjugação 

entre a regulação em lei específica, juntamente com a implementação de políticas 

governamentais de fomento à segurança energética, o fomento às cláusulas de conteúdo local, 

os avanços nas tecnologias de exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais, 

as atividades de pesquisa e desenvolvimento, os incentivos fiscais, e a participação estatal no 

resultado das explorações ou contraprestações financeiras. 

O sucesso da exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais no Brasil 

ocorrerá por meio de três critérios fundamentais: a) segurança jurídica, b) estabilidade 

regulatória, e c) respeito às regras de mercado. A segurança jurídica será definida quando da 

edição do novo marco regulatório em lei específica, a estabilidade regulatória será garantida 

através da fiscalização pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e 

o respeito às regras de mercado ocorrerá por meio do incentivo a investimentos privados. 
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A segurança jurídica é um princípio fundamental, inerente ao Estado Democrático de 

Direito,e que garante a durabilidade e permanência daprópria ordem jurídica, da paz jurídico-

social e das situações jurídicas. O núcleo da segurança jurídica gira em torno de duas ideias 

principais, estabilidade e previsibilidade. O direito deve ser estável e previsível, com vistas a 

produzir soluções constitucionalmente adequadas aos problemas a serem resolvidos, visando 

sempre a realização dos direitos e garantias fundamentais
266

. 

A garantia da segurança jurídica quando da regulação da exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais ocorrerá por meio da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada. Assim, é necessário que o novo marco regulatório seja 

construído à luz dos ditames constitucionais, respeitando-se, dentre outros, o direito 

fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma a garantir suprimento 

energético para as presentes e futuras gerações. 

Faz-se necessária a adoção de estudos de impactos regulatórios a fim de que haja uma 

maior cautela na adoção de um novo marco regulatório para o setor. Enquanto manifestação 

geral e abstrata, a lei traz segurança jurídica, a partir da garantia de que o seu comando, 

operacionalizado, através dos modais deônticos do permitido, proibido ou obrigatório, será 

realizado, dentro dos critérios de estabilidade e previsibilidade. Mas enquanto a norma não se 

concretiza, a segurança jurídica circunda um mundo hipotético de realizações
267

. 

Corolário da segurança jurídica, a estabilidade regulatória das atividades de 

exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais traz segurança para os agentes 

econômicos sujeitos à regulação, para os potenciais investidores, para os futuros usuários, 

cujos direitos estão previstos nos denominados marcos regulatórios. A estabilidade regulatória 

beneficia também o governo, uma vez que tal ambiente favorece a atração de investimentos 

privados para setores estratégicos que são indispensáveis ao desenvolvimento nacional
268

. 

O respeito às regras de mercado, por sua vez, exerce grande importância no 

desempenho macroeconômco do país, na medida em que irá influenciar a forma pela qual os 

agentes econômicos exercem os seus direitos e cumprem as suas obrigações no exercício de 

suas atividades. O incentivo a investimentos privados, com expectativa de retorno pelos riscos 

                                                           
266

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almeida, 1995, pp. 373-374. 

 
267

 MANGONARO, Junio César; OLIVEIRA, Dinara de Arruda. Segurança jurídica e a interpretação do 

ordenamento jurídico. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/124.pdf>. Acesso em: 20 jul 2015. 

 
268

 NASCIMENTO, Luiz MarceloMarques do. A fiscalização dos atos regulatórios. Do controlejurisdicional 

aodos tribunais de contas. Proteção da autonomia qualificada das agências reguladoras. Disponível em 

<http://www.aperj.org.br/arquivos/pdf/LuisMarcelo.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2015. 



118 

 

assumidos, oferecerá a segurança necessária para que os agentes econômicos se sintam mais 

seguros para investir na modernização, ampliação e implantação de novos projetos. 

A regulação da exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais no Brasil 

deve ter como foco a preocupação não só com aspectos econômicos, mas também com a 

problemática social e ambiental. A fim de que os misteres do desenvolvimento nacional sejam 

alcançados, o novo marco regulatório a ser consolidado deve conjugar algumas premissas 

básicas: a) perspectivas econômicas; b) critérios geopolíticos; c) aspectos sociais; d) eficiência 

energética; e e) sustentabilidade ambiental. 

Uma regulação eficiente dos hidrocarbonetos não convencionais permitirá que a 

exploração e produção destes recursos ocorra atendendo a critérios de segurança jurídica, 

operacional e ambiental. Essa eficiência regulatória dos hidrocarbonetos não convencionais 

propiciará uma maior garantia de abstecimento de petróleo e gás natural, tendo como 

principal consequência uma maior segurança energética nacional, de acordo com fatores 

econômicos, geopolíticos, sociais, energéticos e ambientais. 

O novo marco regulatório deve reunir as normas esparsas que venham a tratar da 

exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais, constituindo-se em um 

instrumento regulatório dotado de unidade e sistematização, e que seja capaz de oferecer a 

segurança necessária para o desenvolvimento dessas atividades no território nacional. 

Somente a partir de uma regulação econômica, técnico-operacional, ambiental, e contra atos 

ilícitos, é que haverá segurança jurídica, operacional e ambiental. 

A regulação dos hidrocarbonetos não convencionais deve sistematizar os ditames da 

Constituição Federal de 1988
269

, da Resolução n. 21 da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014
270

, do Regulamento Técnico do Sistema de 

Gerenciamento da Integridade Estrutural das Instalações Terrestres de Produção de Petróleo e 

Gás Natural
271

, e do Regime de Segurança Operacional para as Instalações de Perfuração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural
272

, sanando as respectivas omissões. 
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É preciso que haja previsão acerca da competência do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para o disciplinamento das 

questões relativas às atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais de forma juridicamente, operacionalmente e ambientalmente segura no 

território nacional. 

A definição de um conjunto de regras e políticas próprias que atendam à complexidade 

e às especificidades dessa fonte energética, também deve levar em consideração os ditames da 

Lei Federal n. 9.433, de 08 de janeiro de 1997
273

, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de modo que a 

utilização da água para o fraturamento hidráulico não venha a frustar a disponibilidade de 

água em padrões de qualidade de uso para as presentes e futuras gerações. 

Outra ponto que deve ser observado quando da regulação da exploração e produção de 

hidrocarbonetos nãoconvencionais no Brasil diz respeito à questão da responsabilização por 

danos efetivos ou potenciais ao meio ambiente, assim, os critérios da Lei Federal n. 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998
274

, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, devem ser observados com vistas à garantir 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações atual e futuras. 

Há também a necessidade de observância das normas relativas ao licenciamento 

ambiental, que é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), instituída 

pela Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981
275

, e que funciona como um mecanismo de 

controle e gestão ambiental, na medida em que licencia a localização, instalação, ampliação e 
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a operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais que possam 

causar efetiva ou potencial degradação socioambiental. 

Outrossim, é necessário a implementação da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar 

(AAAS), enquanto processo de avaliação baseado na análise do diagnóstico socioambiental 

de determinada área sedimentar e na identificação dos potenciais impactos socioambientais, 

subsidiará a classificação da aptidão da área avaliada para o desenvolvimento de 

hidrocarbonetos não convencionais, conforme disposições da Portaria Interministerial n.198, 

de 05 de abril de 2012, dos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente
276

. 

Portanto, a partir da conjugação de ditames constitucionais e infraconstitucionais, 

levando em consideração critérios econômicos, geopolíticos, sociais, energéticos e 

ambientais, é que será possível a edição de um novo marco regulatório, em lei específica, que 

venha a estabelecer os critérios mínimos e essencias para a exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais de forma juridicamente, operacionalmente e 

ambientalmente seguros, tendo como consequência uma maior segurança energética. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A expansão da industrialização, do capitalismo e da globalização foram fatores 

responsáveis pelo aumento do consumo de combustíveis fósseis. A utilização desarrazoada 

desses recursos alavancou a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais, assim, a 

escassez energética mundial, aliada à instabilidade geopolítica e à questão dos impactos 

ambientais, incentivaram a busca pela diversificação da matriz energética mundial, com vistas 

a uma maior segurança no abastecimento de petróleo e gás natural. 

A utilização dos recursos energéticos, considerando questões de soberania e de 

interesse nacional, deve está atrelada à busca da garantia do desenvolvimento nacional, por 

meio da adoção das melhores práticas da indústria petrolífera, de forma que venha a atender 

as necessidades sociais mais abrangentes, proporcionando melhoria na qualidade de vida da 

população, e a garantir a proteção do meio ambiente, através da assunção da responsabilidade 

de preservá-lo para as gerações que sucederão. 

A exploração e produção de hidrocarbonetos por meio da técnica de fraturamento 

hidráulico em reservatórios não convencionais vêm abrindo a possibilidade de diversificação 

das fontes energéticas, gerando a expectativa de satisfação das necessidades energéticas 

mundiais. A importância desses recursos para o Brasil decorre da vulnerabilidade do sistema 

de energia, da baixa competitividade do setor, dos altos preços do barril de petróleo, da 

geopolítica petrolífera, e da finitude das reservas de petróleo nacionais. 

As atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais no 

Brasil mostram-se como uma alternativa além do Pré-sal, sendo necessária a definição de 

novo marco regulatório que venha a atender à complexidade e às especificidades dessa fonte 

energética, aumentando o aproveitamento econômico desses reservatórios, e minimizando a 

ocorrência de riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, para que não haja 

desrespeito à garantia constitucional do desenvolvimento nacional. 

A garantia de segurança jurídica, operacional e ambiental às atividades de exploração 

e produção de hidrocarbonetos não convencionais é algo que se impõe. Por essa razão, por 

meio de um conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, o ente estatal 

deverácontrolar o comportamento dos agentes econômicos no exercício das atividades de 

exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais, conforme as melhores práticas 

do setor petrolífero. 

A partir da realização da 12ª rodada de licitações da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, ocorrida entre os dias 28 e 29 de novembro de 2013, o Brasil 
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demonstrou interesse na utilização das técnicas de fraturamento hidráulico em reservatórios 

não convencionais. Restando claro que referido interesse foi posteriormente confirmado com 

a edição da Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis. 

Todavia, embora a Resolução n. 21 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014, represente um importante avanço no 

desenvolvimento de hidrocarbonetos não convencionais no território brasileiro, referida 

regulação não consegue assegurar de forma concreta a necessária proteção à saúde humana e 

ao meio ambiente, pois limita-se apenas a descrever os parâmetros de segurança operacional, 

e as medidas de prevenção e mitigação dos possíveis problemas e riscos. 

A partir da atuação coordenada entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, as empresas interessadas e demais órgãos competentes, e da compreensão 

desse modelo exploratório a partir da análise da experiência e das práticas adotadas em outros 

países, é que os desafios serão enfrentados e consolidar-se-á um arcabouço regulatório que 

atenda às necessidades energéticas emergentes dessa fonte energética, com vistas a oferecer 

segurança jurídica, operacional e ambiental. 

A elaboração de um novo marco regulatório para a exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais no território brasileiro deverá contar com a colaboração de 

representantes do setor e da sociedade civil para construir uma ferramenta que auxilie no 

desenvolvimento dessa fonte energética. O modelo proposto deverá ter como base o 

fortalecimento da atuação estatal, o estímulo ao aproveitamento das jazidas, o fomento ao 

controle ambiental, e a atração de investimentos para o setor. 

Por meio de uma regulação em lei específica, os aspectos negativos dessa fonte 

energética podem ser minimizados, de forma a viabilizar a utilização dessa fonte energética 

para resolver a questão do suprimento energético no território nacional. É necessário um novo 

instrumento regulatório quetenha como finalidade precípua sanar as lacunas, omissões e 

insuficiências da Resolução n. 21, de 10 de abril de 2014, da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis. 

A decisão sobre a conveniência de um novo marco regulatório para a exploração e 

produção de hidrocarbonetos não convencionais no território nacional deve propugnar pela 

sistematização da legislaçãoconstitucional e infraconstitucional acerca da matéria em questão. 

Através de uma proposta legislativa de regulação da exploração e produção de 

hidrocarbonetos não convencionais deve-se buscar um nível mínimo de proteção dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos e da qualidade do ar. 
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Por meio do estabelecimento de normas de gestão, conservação e proteção ambiental, 

das responsabilidades frente ao dano ambiental, bem como demais disposições legais e 

transitórias, deve-se garantir um mínimo de condições necessárias para assegurar os direitos 

fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é que a proposta de um 

novo marco regulatório exercerá o seu mister na busca da minimização dos riscos efetivos e 

potenciais dos recursos não convencionais. 

A regulação da exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais deve 

está condicionada à conjugação de: a) perspectivas econômicas, b) critérios geopolíticos, c) 

aspecto social, d) eficiência energética, e e) sustentabilidade ambiental. Dessa forma, as 

empresas que desejarem desenvolver essas atividades deverão investir pesado em estudos e 

medidas de controle ambiental, de modo a garantir uma exploração responsável dos recursos 

não convencionais. 

A partir de um regime regulamentar estável, da implementação de políticas 

governamentais de fomento à segurança energética, das cláusulas de conteúdo local, dos 

avanços nas tecnologias de exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais, das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, dos incentivos fiscais, e da participação estatal no 

resultado das explorações ou contraprestações financeiras, é que a segurança jurídica, 

operacional e ambiental podem ser alcanças. 

O sucesso da exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais no Brasil 

ocorrerá por meio de três premissas básicas: a) segurança jurídica, b) estabilidade regulatória, 

e c) respeito às regras de mercado. A segurança jurídica será definida quando da edição do 

novo marco regulatório em lei específica, a estabilidade regulatória será garantida através da 

fiscalização pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e o respeito 

às regras de mercado ocorrerá por meio do incentivo a investimentos privados. 

A segurança jurídica garantirá o direito fundamental a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, de forma a garantir suprimento energético para as presentes e 

futuras gerações. A estabilidade regulatória proporicionará segurança para os agentes 

econômicos sujeitos à regulação e para os investidores externos. O respeito às regras de 

mercado, por sua vez, influenciará a forma pela qual esses agentes econômicos exercem os 

seus direitos e cumprem as suas obrigações.  

O novo marco regulatório deve possuir a eficiência necessária para permitir que a 

exploração e produção dos recursos não convencionais ocorra atendendo a critérios de 

segurança jurídica, operacional e ambiental. Essa eficiência regulatória dos hidrocarbonetos 

não convencionais propiciará uma maior garantia de abstecimento de petróleo e gás natural, 
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tendo como principal consequência uma maior segurança energética nacional, de acordo com 

fatores econômicos, geopolíticos, sociais, energéticos e ambientais. 

A proposta de um novo marco regulatório deve reunir as normas esparsas na 

Constituição Federal de 1988, da Resolução n. 21 da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, de 10 de abril de 2014, do Regulamento Técnico do Sistema de 

Gerenciamento da Integridade Estrutural das Instalações Terrestres de Produção de Petróleo e 

Gás Natural, e do Regime de Segurança Operacional para as Instalações de Perfuração e 

Produção de Petróleo e Gás Natural, sanando respectivas omissões. 

Também é crucial que haja previsão acerca da competência do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para atuação nas 

questões relativas às atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos não 

convencionais de forma juridicamente, operacionalmente e ambientalmente seguras no 

território brasileiro. 

O novo instrumento regulatório também deve levar em consideração os ditames da Lei 

Federal n. 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e a questão da 

responsabilização por danos efetivos ou potenciais ao meio ambiente, conforme ditames da 

Lei Federal n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Para que as omissões regulatórias sejam sanadas, há também a necessidade de 

observância das normas relativas ao licenciamento ambiental, enquanto instrumento da 

Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei Federal n. 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, e da implementação da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), 

conforme disposições da Portaria Interministerial n.198, de 05 de abril de 2012, dos 

Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente. 

Portanto, a partir da conjugação de ditames constitucionais e infraconstitucionais, 

levando em consideração critérios econômicos, geopolíticos, sociais, energéticos e 

ambientais, é que será possível a edição de um novo marco regulatório, em lei específica, que 

venha a viabilizar a exploração e produção de hidrocarbonetos não convencionais no território 

brasileiro de forma juridicamente, operacionalmente e ambientalmente seguros, tendo como 

consequência uma maior segurança energética. 
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