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ALMANAQUE DA CAMPANHA NEM UM POÇO A MAIS! 
por áreas livres de petróleo

Este livro é um almanaque.

Você pode abrí-lo ao acaso.
E começar a leitura em qualquer página.

Pode pular do fim para o início, e depois voltar pro meio.
Pode folhear, parando nas fotos e desenhos.
Pode ler apenas as falas e depoimentos dispersos.
Pode parar de vez em uma parte, refletindo somente sobre uma frase.

Impressão de muitas vozes e imagens, este almanaque traz experiências e saberes.
De pessoas, comunidades, coletivos, organizações. Muita gente!
Jovens e anciãos, homens e mulheres.
Gente dos territórios tradicionais: da pesca artesanal, dos quilombos, e das aldeias,
Também gente da cidade: artistas, ambientalistas, pesquisadores, religiosos.
Gente ativista pelos direitos da Natureza e pelos direitos Humanos.
Gente criadora da Campanha Nem um poço a mais!

Contra a expansão da indústria petroleira e a favor dos modos de vida menos petro-
dependentes.
Por um lado, denuncia os vazamentos, a contaminação, as violações nos territórios.
Por outro, promove tecnologias de transição energética
E traz dicas de cura
do vício
da dependência
dos derivados do petróleo:

do automóvel, da gasolina e do diesel,
da tinta e dos cosméticos
do plástico e do agrotóxico.

Não pretende ser uma disciplina científica. Nem uma doutrina religiosa.
Se é isto que procuras, não insistas.
É um livro só para quem busca saídas e alternativas
novos caminhos
novos territórios
naturais e mentais
para a vida.

Despetrolize-se!
Boa leitura.

Prezada leitora e prezado leitor,
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Porque as coisas não estão nada bem. 
Nossas crises, simultâneas e estruturais, estão nos 
levando ao limite da vida. 
Precisamos questionar profundamente e 
insistentemente.
Pela importância da crítica.

Porque a imposição do modelo de desenvolvimento é violenta.
Nossos territórios na terra, na água e no corpo estão sendo 
invadidos e contaminados.
Precisamos retomar. 
Pelo direito de dizer NÃO.

Porque somos uma civilização petro-dependente.
Nossa autonomia, independência e liberdade criativa estão 
sendo cerceadas.
Precisamos ser intransigentes.
Pelas singularidades.

Porque não existe compensação para a destruição.
Nossas fontes alimentares e de sobrevivência estão sendo 
retiradas a força.
Precisamos ser levados à sério.
Pelo respeito.

Porque o tempo da extração do petróleo é imensamente 
menor do que o tempo da produção.
Nossa possibilidade de recomposição é impossível.
Precisamos do petróleo no subsolo para sustentar nosso 
planeta. Pela justiça ambiental.

Porque nos territórios explorados por petróleo há um grande 
empobrecimento.
Nossos trabalhos estão sendo trocados por alguns empregos.
Precisamos de saúde, educação e alegria.
Por dignidade.
Porque a queima dos combustíveis fósseis é a principal 
responsável pela aquecimento global.
Nossas vidas estão sob ameaça.

Precisamos barrar a expansão da exploração do petróleo.
Pelas próximas gerações.

Porque outras energias são possíveis.
Nossas energias estão sendo consumidas por um modelo 
civilizatório.
Precisamos de energias renováveis e descentralizadas.
Por uma transição energética.

Porque o petróleo está sendo pessimamente mal utilizado.
Nossa rica energia está servindo para fazer guerras, 
congestionar cidades, acumular  lixo tóxico, adoecer pessoas.
Precisamos cuidar do nosso petróleo.
Pela sensatez humana.
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Responsável direta pelo aquecimento global e pela devastação da água e dos 
territórios tradicionais, a indústria petroleira segue em radical expansão, no mundo 
e no Brasil. Seja na extração, no transporte, no armazenamento, seja no refino e no 
descarte de seus derivados, a indústria petroleira é a mais contaminante do planeta.

A indústria petroquímica contamina por fora e por dentro. Além de seus refinados 
como gasolina, diesel, óleos, solventes, borrachas sintéticas, fios e agrotóxicos; os 
derivados do petróleo nos são vendidos em roupas, colchões, cosméticos, brin-
quedos, embalagens de remédio e, claro, nos alimentos. Graças à indústria petro-
química o petróleo está onde não podemos ver. Hoje nós comemos petróleo, nos 
lavamos com petróleo e nos vestimos com petróleo. 

Esta necessidade inventada/imposta perpetua a perda de biodiversidade, a contami-
nação da água, do solo, do ar e dos corpos, a expulsão de povos tradicionais e o des-
mantelamento de sistemas agrícolas tradicionais. 

Durante a perfuração dos poços em terra, a extração e o transporte de óleo e gás, os 
vazamentos são constantes, como no Norte do ES, no Recôncavo Baiano, SE e no RN. 
A exploração em terra contamina os lençóis freáticos, bem como a terra, lagos, 
nascentes, rios e córregos. No mar, como no litoral do RJ, SP e ES, a exploração con-
tamina berçários, manguezais, corais e áreas de restinga. No armazenamento e no 
refino, são inúmeras as explosões e acidentes, e mortes de trabalhadore/a/s. No 
refino e produção dos derivados, as bacias hídricas de toda a vizinhança são requisit-
adas, como no entorno da REDUC, na Baixada Fluminense (RJ).

Os territórios tradicionais de pesca artesanal, de indígenas, quilombolas e ribeirin-
hos, camponeses e de agricultura familiar são as novas fronteiras de exploração 
petroleira. Seus povos guardiões não são sequer consultados! A Agência Nacional de 
Petróleo e o Ministério das Minas e Energias põem seus territórios em leilão, ofertan-
do-os como blocos exploratórios, para a indústria petroleira nacional e internacional. 
Não respeitam o livre consentimento e a autonomia dos territórios.

Do Assédio petroleiro. Em tempos de Economia Verde, todo o cuidado é necessário, 
pra não confundir alho e bugalho. Para seguir expandindo, a indústria petroleira é 
também a maior interessada em compensar suas emissões. Também o novo Código 
Florestal busca subordinar as florestas às estratégias de expansão da indústria petro-
leira e mineradora. No código da economia verde empresarial, a lógica é a seguinte: 
podemos devastar e poluir aqui, se preservamos e promovemos lá. Entre aqui e lá, 
um abismo sem nexo, que os tecnocratas tentam preencher com cálculos, metodolo-
gias e métricas do Carbono, a nova moeda da Economia Verde. Justo por sua capaci-
dade de fixar Carbono, os experimentos agroecológicos e os territórios tradicionais 

são os mais assediados, como sumidouros da expansão do desenvolvimento. 
O agronegócio, as petroleiras e mineradoras requisitam a agroecologia para com-
pensarem seus crimes ambientais. 

Pense, não compense. Aqui como lá: Agroecologia é água. O Agronegócio é tóxico. 
Agroecologia é terra. A mineração é morte. Água e óleo não se misturam.

Parta do princípio que água e óleo não se misturam, seja água, despetrolize-se!

Indústria Petroleira e agroecologia não se misturam!
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No Brasil, por onde se instala e desenvolve, a exploração petroleira violenta a vida 
Humana e a Natureza. Na floresta (AC e AM), na foz do Amazonas (PA e AP), na costa 
do Nordeste (MA/CE/RN), como na região de Suape (PE) e no Recôncavo baiano (BA), 
no Sapê do Norte e na foz do Rio Doce (ES), na Baixada Fluminense e na Baía de Gua-
nabara (RJ) e ao longo da vasta província do pre-sal, nas águas profundas do Atlânti-
co Sul (ES/RJ/SP/PR/SC).

Ao ofertarem territórios em leilão, o Ministério das Minas e Energias e a ANP (Agen-
cia Nacional de Petróleo) iniciam um rolo compressor, contra o qual não é possível 
dizer não! Uma vez decidido o leilão, nada detém os interesses da indústria petrolei-
ra nacional e internacional. Em nome do desenvolvimento, privatizam os territórios 
tradicionais e os comuns.  Em nome do Estado nacional, violentam a soberania dos 
povos. Os leilões da ANP desrespeitam direitos fundamentais da atual e das futuras 
gerações da sociedade brasileira. Não cumprem as convenções internacionais.

Diante do mais alto, constante e previsível risco, a expansão petroleira opera sem 
nenhum cuidado com a vida. Por onde prospera, é seletivamente criminosa, contra 
mulheres e jovens, negras e indígenas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombo-
las, camponeses, sem terras e sem tetos. Contra corais, rios, montanhas, praias, flor-
estas, lagoas, bairros e cidades. Sem planos de contingência e sem aprender com os 
inúmeros acidentes e vazamentos já ocorridos, a expansão petroleira espelha uma 
civilização suicida. Precisa ser barrada!

A indústria petroleira é a mais poluente, ao lado da indústria cultural. Juntas criam a 
civilização petroleira. Devastam nossos territórios naturais. Contaminam nossos 
corpos e territórios mentais; promovem subjetividades maquínicas e automáticas; 
industrializam desejos de consumo. Disciplinam a vida social em rebanhos de con-
trole e manipulação. 

Nas cidades, em suas periferias e distritos industriais, a poluição imprevisível e de 
alto risco das refinarias e indústria petroquímica. E ainda containers, caminhões, 
tanques de combustíveis, na vizinhança de regiões densamente povoadas.  A 
indústria do plástico entope as ruas, os rios e valas, os sistemas de drenagens, as 
praias e mangues, os aterros-lixões. Inimiga do transporte público de qualidade, a 
indústria do automóvel inviabiliza as distâncias entre os lugares. As jornadas de 
trabalho se estendem horas, por engarrafamentos diários. Não há bom humor pos-
sível e nem bem viver, quando se destroem os espaços e tempos de convivência, de 
criatividade e de liberdade.

No mar e em terra, nas florestas, lagos e rios, as pesquisas sísmicas, os poços de 
extração, dutos, unidades de tratamento e terminais de óleo e gás, os inúmeros 
portos, aterros e dragagens expropriam territórios e destroem regiões de grande 
biodiversidade onde habitam diferentes modos de vida de povos tradicionais. As 
indústrias petroleiras criam, no mar, áreas de exclusão; em terra, áreas de servidão 
e, nas cidades, áreas de contaminação. A indústria petroleira e de seus derivados 
desestruturam as economias locais, protetoras da biodiversidade. Desregulam seus 
sistemas próprios de direito, profanam seus entes e lugares sagrados. Envenenam a 
água e os alimentos. Provocam câncer!

Quando se instalam e expandem, nos distritos industriais e portuários, as empresas 
petroleiras atraem milhares de jovens trabalhadores de outras regiões do pais. Com 
vínculos precários e temporários de trabalho e sem seguridade social, fragilizam 
ainda mais o já deficiente sistema de saúde, educação, moradia, saneamento e segu-
rança pública. O desemprego e o subemprego, as doenças sexuais, a gravidez pre-
coce e os filhos do vento, a violência do assédio contra as mulheres. Um desenvolvi-
mento feminicida.

Como mais uma derivação da civilização petroleira, repudiamos a Economia Verde, 
seus instrumentos mercantis como MDL, REDD+, Pagamentos de Serviços Ambien-
tais, Mercado de Carbono e da biodiversidade, e suas falsas soluções para a crise 
climática: monoculturas de eucalipto, palma e agrocombustíveis, organismo geneti-
camente modificados, nanotecnologias, etc.  Para seguir expandindo, a indústria 
petroleira, principal causadora do aquecimento global, busca precificar e compensar 
a poluição e seus crimes ambientais. Manter o petróleo no subsolo é a única saída 
para se evitar o pior da crise climática e o colapso da vida no planeta.

Expandindo indistintamente sobre novas fronteiras de exploração, as indústrias 
petroleiras experimentam tecnologias de altíssimo risco, para extrair energias 
extremas do Pré-Slal e gás de Xisto, através do Fracking. A exemplo da Argentina e 
outros países da América Latina, onde o Fracking tem sido desastroso, no Brasil exigi-
mos o banimento desta técnica; e que o Plano Nacional de Energia considere 
sobretudo as fontes renováveis, descentralizadas e para usos populares. Energia 
para que? Energia para quem?
A Campanha “Nem um poço a mais!” se solidariza com as lutas locais de resistência 
em todo o Brasil e no mundo. No Norte do Espírito Santo, em Linhares e Aracruz, 
pudemos testemunhar algumas das comunidades de pesca artesanal, camponesas, 
quilombolas e ribeirinhas, em suas lutas de permanência e defesa de seus territóri-
os. Em Zacarias, no entorno da UTG de Cacimbas, em Degredo, onde o duto Cacim-

“”manifesto da campanha”
ESCUTA!

bas-Catu (BA) destruiu o rio Ipiranga; em Regência, onde ribeirinhos e pescadores 
lutam por moradia, contra os poços da Petrobras, a contaminação da Samarco e 
ainda contra instalação de uma APA (Área de Preservação Ambiental) da exclusão 
social, pelo IBAMA. Em Barra do Riacho, onde famílias de pescadores e moradores 
locais enfrentam a crise hídrica, o desemprego e a contaminação dos portos da 
Fibria, da Petrobras, da Jurong além da instalação de novas empresas.  Saudamos e 
nos solidarizamos com suas lutas locais em defesa dos direitos humanos e da 
natureza.

Conclamamos as pessoas, suas organizações, redes e fóruns da sociedade brasileira 
para barrarmos a expansão petroleira!

Por áreas livres de petróleo, por territórios livres para a vida!
Deixe o petróleo no subsolo.
Nem um poço a mais!

No Brasil, por onde se instala e desenvolve, a exploração petroleira violenta a vida 
Humana e a Natureza. Na floresta (AC e AM), na foz do Amazonas (PA e AP), na costa 
do Nordeste (MA/CE/RN), como na região de Suape (PE) e no Recôncavo baiano (BA), 
no Sapê do Norte e na foz do Rio Doce (ES), na Baixada Fluminense e na Baía de Gua-
nabara (RJ) e ao longo da vasta província do pre-sal, nas águas profundas do Atlânti-
co Sul (ES/RJ/SP/PR/SC).

Ao ofertarem territórios em leilão, o Ministério das Minas e Energias e a ANP (Agen-
cia Nacional de Petróleo) iniciam um rolo compressor, contra o qual não é possível 
dizer não! Uma vez decidido o leilão, nada detém os interesses da indústria petrolei-
ra nacional e internacional. Em nome do desenvolvimento, privatizam os territórios 
tradicionais e os comuns.  Em nome do Estado nacional, violentam a soberania dos 
povos. Os leilões da ANP desrespeitam direitos fundamentais da atual e das futuras 
gerações da sociedade brasileira. Não cumprem as convenções internacionais.

Diante do mais alto, constante e previsível risco, a expansão petroleira opera sem 
nenhum cuidado com a vida. Por onde prospera, é seletivamente criminosa, contra 
mulheres e jovens, negras e indígenas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombo-
las, camponeses, sem terras e sem tetos. Contra corais, rios, montanhas, praias, flor-
estas, lagoas, bairros e cidades. Sem planos de contingência e sem aprender com os 
inúmeros acidentes e vazamentos já ocorridos, a expansão petroleira espelha uma 
civilização suicida. Precisa ser barrada!

A indústria petroleira é a mais poluente, ao lado da indústria cultural. Juntas criam a 
civilização petroleira. Devastam nossos territórios naturais. Contaminam nossos 
corpos e territórios mentais; promovem subjetividades maquínicas e automáticas; 
industrializam desejos de consumo. Disciplinam a vida social em rebanhos de con-
trole e manipulação. 

Nas cidades, em suas periferias e distritos industriais, a poluição imprevisível e de 
alto risco das refinarias e indústria petroquímica. E ainda containers, caminhões, 
tanques de combustíveis, na vizinhança de regiões densamente povoadas.  A 
indústria do plástico entope as ruas, os rios e valas, os sistemas de drenagens, as 
praias e mangues, os aterros-lixões. Inimiga do transporte público de qualidade, a 
indústria do automóvel inviabiliza as distâncias entre os lugares. As jornadas de 
trabalho se estendem horas, por engarrafamentos diários. Não há bom humor pos-
sível e nem bem viver, quando se destroem os espaços e tempos de convivência, de 
criatividade e de liberdade.

No mar e em terra, nas florestas, lagos e rios, as pesquisas sísmicas, os poços de 
extração, dutos, unidades de tratamento e terminais de óleo e gás, os inúmeros 
portos, aterros e dragagens expropriam territórios e destroem regiões de grande 
biodiversidade onde habitam diferentes modos de vida de povos tradicionais. As 
indústrias petroleiras criam, no mar, áreas de exclusão; em terra, áreas de servidão 
e, nas cidades, áreas de contaminação. A indústria petroleira e de seus derivados 
desestruturam as economias locais, protetoras da biodiversidade. Desregulam seus 
sistemas próprios de direito, profanam seus entes e lugares sagrados. Envenenam a 
água e os alimentos. Provocam câncer!

Quando se instalam e expandem, nos distritos industriais e portuários, as empresas 
petroleiras atraem milhares de jovens trabalhadores de outras regiões do pais. Com 
vínculos precários e temporários de trabalho e sem seguridade social, fragilizam 
ainda mais o já deficiente sistema de saúde, educação, moradia, saneamento e segu-
rança pública. O desemprego e o subemprego, as doenças sexuais, a gravidez pre-
coce e os filhos do vento, a violência do assédio contra as mulheres. Um desenvolvi-
mento feminicida.

Como mais uma derivação da civilização petroleira, repudiamos a Economia Verde, 
seus instrumentos mercantis como MDL, REDD+, Pagamentos de Serviços Ambien-
tais, Mercado de Carbono e da biodiversidade, e suas falsas soluções para a crise 
climática: monoculturas de eucalipto, palma e agrocombustíveis, organismo geneti-
camente modificados, nanotecnologias, etc.  Para seguir expandindo, a indústria 
petroleira, principal causadora do aquecimento global, busca precificar e compensar 
a poluição e seus crimes ambientais. Manter o petróleo no subsolo é a única saída 
para se evitar o pior da crise climática e o colapso da vida no planeta.

Expandindo indistintamente sobre novas fronteiras de exploração, as indústrias 
petroleiras experimentam tecnologias de altíssimo risco, para extrair energias 
extremas do Pré-Slal e gás de Xisto, através do Fracking. A exemplo da Argentina e 
outros países da América Latina, onde o Fracking tem sido desastroso, no Brasil exigi-
mos o banimento desta técnica; e que o Plano Nacional de Energia considere 
sobretudo as fontes renováveis, descentralizadas e para usos populares. Energia 
para que? Energia para quem?
A Campanha “Nem um poço a mais!” se solidariza com as lutas locais de resistência 
em todo o Brasil e no mundo. No Norte do Espírito Santo, em Linhares e Aracruz, 
pudemos testemunhar algumas das comunidades de pesca artesanal, camponesas, 
quilombolas e ribeirinhas, em suas lutas de permanência e defesa de seus territóri-
os. Em Zacarias, no entorno da UTG de Cacimbas, em Degredo, onde o duto Cacim-

“”manifesto da campanha”
ESCUTA!

bas-Catu (BA) destruiu o rio Ipiranga; em Regência, onde ribeirinhos e pescadores 
lutam por moradia, contra os poços da Petrobras, a contaminação da Samarco e 
ainda contra instalação de uma APA (Área de Preservação Ambiental) da exclusão 
social, pelo IBAMA. Em Barra do Riacho, onde famílias de pescadores e moradores 
locais enfrentam a crise hídrica, o desemprego e a contaminação dos portos da 
Fibria, da Petrobras, da Jurong além da instalação de novas empresas.  Saudamos e 
nos solidarizamos com suas lutas locais em defesa dos direitos humanos e da 
natureza.

Conclamamos as pessoas, suas organizações, redes e fóruns da sociedade brasileira 
para barrarmos a expansão petroleira!

Por áreas livres de petróleo, por territórios livres para a vida!
Deixe o petróleo no subsolo.
Nem um poço a mais!
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Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais

O encontro estadual da Campanha Nem Um Poço A Mais, realizado pelo programa da 
FASE no Espírito Santo, reuniu ativistas dos direitos humanos das regiões norte, metro-
politana e sul do estado, além de parceiros do Rio de Janeiro e Minas Gerais, no Patrimô-
nio da Penha, na Serra do Caparaó ². O local foi escolhido por ter suas águas ameaçadas 
pelos empreendimentos do litoral sul do estado que visam os rios Itapemirim e Itabapoa-
na para o funcionamento de seus negócios.

Artistas, educadores, pescadores, 
quilombolas e agricultores famili-
ares também tiveram espaço para 
trocas e aprendizagens em uma 
imersão de três dias de diálogos e 
vivências. Temas como o plantio de 
água, fertilizantes naturais, geração 
de combustível em pequena escala a 
partir de fontes diversificadas 
(hidrogênio, fezes, óleos vegetais) 
estiveram em pauta.

Gessi Cassiano, uma das lideranças 
da comunidade quilombola 
Linharinho, no Sapê do Norte, se 
emocionou ao chegar no Caparaó e 
ver a quantidade e a qualidade da 
água. “A gente se emociona ao 
encontrar as matas parecidas com 
as de nossas comunidades.  A 
diferença é que lá é plano e aqui é 
morro”. 

Gessi lembra ainda que na sua região haviam muitas nascentes de água, lagoa, rios e hoje 
não tem mais. “Na nossa região não tem cachoeira, mas tinha água com abundância. Não 
temos mais por causa do desmatamento da mata. Plantaram eucalipto dentro dos brejos 
e nos olhos d’água”, lamenta.

A quilombola lembra ainda que ao andar por dentro da mata, sentia a energia da nature-
za. “Só sente quem nasceu e se criou naquele ambiente. Nascer e se criar em um lugar 
com mata, água e ouvindo o cantar dos pássaros é muito emocionante. Essa pessoa tem 
amor pela natureza, coisa que vemos pouco hoje em dia. O amor no mundo acabou por 

ganância. Temos que ter dinheiro, mas temos que pensar mais na sobrevivência, em 
quem vem depois de nós. O eucalipto me assusta e na nossa região, tirou a nossa paz. 
Estamos preocupados com o asfalto que está para chegar na comunidade. Será que vai 
causar mais impacto do que já temos? Tem coisas que a gente acha que vai trazer melho-
ria, mas nem sempre. Hoje nossas crianças andam tranquilas e de repente isso pode 
mudar”.

“Precisamos que a terra seja democratizada”, afirmou o agricultor e quilombola João Batis-
ta, representante de outra comunidade devastada pela monocultura do eucalipto, a comu-
nidade Angelim, que também sofre com a falta d´água. “A região está virando um queijo 
suíço por causa da procura por água”, denuncia. Durante as rodas de conversa, João 
contou que não se lembra da mata, só do eucalipto. “O Angelim era rico em água antes da 
chegada da empresa Aracruz Celulose. Hoje já contabilizamos cerca de 170 córregos desa-
parecidos”, alerta.

Plantando água
O ativista e agricultor familiar 
Newton da Jaqueira e o grupo 
Plantágua (Associação dos 
Plantadores de Água) abriram 
o encontro falando sobre a 
experiência dos “plantadores 
de água”. Mas como se planta 
água? Newton explicou que 
uniu a técnica à intuição. Em 
sua propriedade ele cercou a 
nascente, para protegê-la do 
pisoteio do gado, implantou 
sistemas agroflorestais na 
beira do córrego e, no brejo, 
plantou arroz consorciado 
com peixes e marrecos.

“A água começou a voltar. Construímos caixas secas para reter mais água da chuva e 
abastecer os lençóis freáticos. Aí começaram a chegar os estudantes, os pesquisadores e 
os agricultores vizinhos”, comemorou o plantador de água. Newton ressalta ainda que 
“plantar não é produzir água. Plantar é aumentar a produção de água pela natureza”. É 
“fazer a leitura da terra” e utilizar as técnicas certas para cada área do terreno: caixas secas 
nas estradas, caixas cheias (mini barragens e açudes) nos brejos, terraços ou curvas de 
nível nos morros.

No Brasil, por onde se instala e desenvolve, a exploração petroleira violenta a vida 
Humana e a Natureza. Na floresta (AC e AM), na foz do Amazonas (PA e AP), na costa 
do Nordeste (MA/CE/RN), como na região de Suape (PE) e no Recôncavo baiano (BA), 
no Sapê do Norte e na foz do Rio Doce (ES), na Baixada Fluminense e na Baía de Gua-
nabara (RJ) e ao longo da vasta província do pre-sal, nas águas profundas do Atlânti-
co Sul (ES/RJ/SP/PR/SC).

Ao ofertarem territórios em leilão, o Ministério das Minas e Energias e a ANP (Agen-
cia Nacional de Petróleo) iniciam um rolo compressor, contra o qual não é possível 
dizer não! Uma vez decidido o leilão, nada detém os interesses da indústria petrolei-
ra nacional e internacional. Em nome do desenvolvimento, privatizam os territórios 
tradicionais e os comuns.  Em nome do Estado nacional, violentam a soberania dos 
povos. Os leilões da ANP desrespeitam direitos fundamentais da atual e das futuras 
gerações da sociedade brasileira. Não cumprem as convenções internacionais.

Diante do mais alto, constante e previsível risco, a expansão petroleira opera sem 
nenhum cuidado com a vida. Por onde prospera, é seletivamente criminosa, contra 
mulheres e jovens, negras e indígenas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombo-
las, camponeses, sem terras e sem tetos. Contra corais, rios, montanhas, praias, flor-
estas, lagoas, bairros e cidades. Sem planos de contingência e sem aprender com os 
inúmeros acidentes e vazamentos já ocorridos, a expansão petroleira espelha uma 
civilização suicida. Precisa ser barrada!

A indústria petroleira é a mais poluente, ao lado da indústria cultural. Juntas criam a 
civilização petroleira. Devastam nossos territórios naturais. Contaminam nossos 
corpos e territórios mentais; promovem subjetividades maquínicas e automáticas; 
industrializam desejos de consumo. Disciplinam a vida social em rebanhos de con-
trole e manipulação. 

Nas cidades, em suas periferias e distritos industriais, a poluição imprevisível e de 
alto risco das refinarias e indústria petroquímica. E ainda containers, caminhões, 
tanques de combustíveis, na vizinhança de regiões densamente povoadas.  A 
indústria do plástico entope as ruas, os rios e valas, os sistemas de drenagens, as 
praias e mangues, os aterros-lixões. Inimiga do transporte público de qualidade, a 
indústria do automóvel inviabiliza as distâncias entre os lugares. As jornadas de 
trabalho se estendem horas, por engarrafamentos diários. Não há bom humor pos-
sível e nem bem viver, quando se destroem os espaços e tempos de convivência, de 
criatividade e de liberdade.

No mar e em terra, nas florestas, lagos e rios, as pesquisas sísmicas, os poços de 
extração, dutos, unidades de tratamento e terminais de óleo e gás, os inúmeros 
portos, aterros e dragagens expropriam territórios e destroem regiões de grande 
biodiversidade onde habitam diferentes modos de vida de povos tradicionais. As 
indústrias petroleiras criam, no mar, áreas de exclusão; em terra, áreas de servidão 
e, nas cidades, áreas de contaminação. A indústria petroleira e de seus derivados 
desestruturam as economias locais, protetoras da biodiversidade. Desregulam seus 
sistemas próprios de direito, profanam seus entes e lugares sagrados. Envenenam a 
água e os alimentos. Provocam câncer!

Quando se instalam e expandem, nos distritos industriais e portuários, as empresas 
petroleiras atraem milhares de jovens trabalhadores de outras regiões do pais. Com 
vínculos precários e temporários de trabalho e sem seguridade social, fragilizam 
ainda mais o já deficiente sistema de saúde, educação, moradia, saneamento e segu-
rança pública. O desemprego e o subemprego, as doenças sexuais, a gravidez pre-
coce e os filhos do vento, a violência do assédio contra as mulheres. Um desenvolvi-
mento feminicida.

Como mais uma derivação da civilização petroleira, repudiamos a Economia Verde, 
seus instrumentos mercantis como MDL, REDD+, Pagamentos de Serviços Ambien-
tais, Mercado de Carbono e da biodiversidade, e suas falsas soluções para a crise 
climática: monoculturas de eucalipto, palma e agrocombustíveis, organismo geneti-
camente modificados, nanotecnologias, etc.  Para seguir expandindo, a indústria 
petroleira, principal causadora do aquecimento global, busca precificar e compensar 
a poluição e seus crimes ambientais. Manter o petróleo no subsolo é a única saída 
para se evitar o pior da crise climática e o colapso da vida no planeta.

Expandindo indistintamente sobre novas fronteiras de exploração, as indústrias 
petroleiras experimentam tecnologias de altíssimo risco, para extrair energias 
extremas do Pré-Slal e gás de Xisto, através do Fracking. A exemplo da Argentina e 
outros países da América Latina, onde o Fracking tem sido desastroso, no Brasil exigi-
mos o banimento desta técnica; e que o Plano Nacional de Energia considere 
sobretudo as fontes renováveis, descentralizadas e para usos populares. Energia 
para que? Energia para quem?
A Campanha “Nem um poço a mais!” se solidariza com as lutas locais de resistência 
em todo o Brasil e no mundo. No Norte do Espírito Santo, em Linhares e Aracruz, 
pudemos testemunhar algumas das comunidades de pesca artesanal, camponesas, 
quilombolas e ribeirinhas, em suas lutas de permanência e defesa de seus territóri-
os. Em Zacarias, no entorno da UTG de Cacimbas, em Degredo, onde o duto Cacim-

“”manifesto da campanha”
ESCUTA!

bas-Catu (BA) destruiu o rio Ipiranga; em Regência, onde ribeirinhos e pescadores 
lutam por moradia, contra os poços da Petrobras, a contaminação da Samarco e 
ainda contra instalação de uma APA (Área de Preservação Ambiental) da exclusão 
social, pelo IBAMA. Em Barra do Riacho, onde famílias de pescadores e moradores 
locais enfrentam a crise hídrica, o desemprego e a contaminação dos portos da 
Fibria, da Petrobras, da Jurong além da instalação de novas empresas.  Saudamos e 
nos solidarizamos com suas lutas locais em defesa dos direitos humanos e da 
natureza.

Conclamamos as pessoas, suas organizações, redes e fóruns da sociedade brasileira 
para barrarmos a expansão petroleira!

Por áreas livres de petróleo, por territórios livres para a vida!
Deixe o petróleo no subsolo.
Nem um poço a mais!

“Como água e óleo, agroecologia e petróleo não se misturam!” foi o tema do encontro estadual da Cam-
panha Nem Um Poço A Mais, organizado pelo o programa da FASE no Espírito Santo

Por Rosilene Miliotti

O encontro estadual da Campanha Nem Um Poço A Mais, realizado pelo programa da 
FASE no Espírito Santo, reuniu ativistas dos direitos humanos das regiões norte, metro-
politana e sul do estado, além de parceiros do Rio de Janeiro e Minas Gerais, no Patrimô-
nio da Penha, na Serra do Caparaó ². O local foi escolhido por ter suas águas ameaçadas 
pelos empreendimentos do litoral sul do estado que visam os rios Itapemirim e Itabapoa-
na para o funcionamento de seus negócios.

Artistas, educadores, pescadores, 
quilombolas e agricultores famili-
ares também tiveram espaço para 
trocas e aprendizagens em uma 
imersão de três dias de diálogos e 
vivências. Temas como o plantio de 
água, fertilizantes naturais, geração 
de combustível em pequena escala a 
partir de fontes diversificadas 
(hidrogênio, fezes, óleos vegetais) 
estiveram em pauta.

Gessi Cassiano, uma das lideranças 
da comunidade quilombola 
Linharinho, no Sapê do Norte, se 
emocionou ao chegar no Caparaó e 
ver a quantidade e a qualidade da 
água. “A gente se emociona ao 
encontrar as matas parecidas com 
as de nossas comunidades.  A 
diferença é que lá é plano e aqui é 
morro”. 

Gessi lembra ainda que na sua região haviam muitas nascentes de água, lagoa, rios e hoje 
não tem mais. “Na nossa região não tem cachoeira, mas tinha água com abundância. Não 
temos mais por causa do desmatamento da mata. Plantaram eucalipto dentro dos brejos 
e nos olhos d’água”, lamenta.

A quilombola lembra ainda que ao andar por dentro da mata, sentia a energia da nature-
za. “Só sente quem nasceu e se criou naquele ambiente. Nascer e se criar em um lugar 
com mata, água e ouvindo o cantar dos pássaros é muito emocionante. Essa pessoa tem 
amor pela natureza, coisa que vemos pouco hoje em dia. O amor no mundo acabou por 

ganância. Temos que ter dinheiro, mas temos que pensar mais na sobrevivência, em 
quem vem depois de nós. O eucalipto me assusta e na nossa região, tirou a nossa paz. 
Estamos preocupados com o asfalto que está para chegar na comunidade. Será que vai 
causar mais impacto do que já temos? Tem coisas que a gente acha que vai trazer melho-
ria, mas nem sempre. Hoje nossas crianças andam tranquilas e de repente isso pode 
mudar”.

“Precisamos que a terra seja democratizada”, afirmou o agricultor e quilombola João Batis-
ta, representante de outra comunidade devastada pela monocultura do eucalipto, a comu-
nidade Angelim, que também sofre com a falta d´água. “A região está virando um queijo 
suíço por causa da procura por água”, denuncia. Durante as rodas de conversa, João 
contou que não se lembra da mata, só do eucalipto. “O Angelim era rico em água antes da 
chegada da empresa Aracruz Celulose. Hoje já contabilizamos cerca de 170 córregos desa-
parecidos”, alerta.

Plantando água
O ativista e agricultor familiar 
Newton da Jaqueira e o grupo 
Plantágua (Associação dos 
Plantadores de Água) abriram 
o encontro falando sobre a 
experiência dos “plantadores 
de água”. Mas como se planta 
água? Newton explicou que 
uniu a técnica à intuição. Em 
sua propriedade ele cercou a 
nascente, para protegê-la do 
pisoteio do gado, implantou 
sistemas agroflorestais na 
beira do córrego e, no brejo, 
plantou arroz consorciado 
com peixes e marrecos.

“A água começou a voltar. Construímos caixas secas para reter mais água da chuva e 
abastecer os lençóis freáticos. Aí começaram a chegar os estudantes, os pesquisadores e 
os agricultores vizinhos”, comemorou o plantador de água. Newton ressalta ainda que 
“plantar não é produzir água. Plantar é aumentar a produção de água pela natureza”. É 
“fazer a leitura da terra” e utilizar as técnicas certas para cada área do terreno: caixas secas 
nas estradas, caixas cheias (mini barragens e açudes) nos brejos, terraços ou curvas de 
nível nos morros.

Gessi agradece ao chegar em uma das quedas d’água. 
(Foto: Rosilene Miliotti / FASE)

No Brasil, por onde se instala e desenvolve, a exploração petroleira violenta a vida 
Humana e a Natureza. Na floresta (AC e AM), na foz do Amazonas (PA e AP), na costa 
do Nordeste (MA/CE/RN), como na região de Suape (PE) e no Recôncavo baiano (BA), 
no Sapê do Norte e na foz do Rio Doce (ES), na Baixada Fluminense e na Baía de Gua-
nabara (RJ) e ao longo da vasta província do pre-sal, nas águas profundas do Atlânti-
co Sul (ES/RJ/SP/PR/SC).

Ao ofertarem territórios em leilão, o Ministério das Minas e Energias e a ANP (Agen-
cia Nacional de Petróleo) iniciam um rolo compressor, contra o qual não é possível 
dizer não! Uma vez decidido o leilão, nada detém os interesses da indústria petrolei-
ra nacional e internacional. Em nome do desenvolvimento, privatizam os territórios 
tradicionais e os comuns.  Em nome do Estado nacional, violentam a soberania dos 
povos. Os leilões da ANP desrespeitam direitos fundamentais da atual e das futuras 
gerações da sociedade brasileira. Não cumprem as convenções internacionais.

Diante do mais alto, constante e previsível risco, a expansão petroleira opera sem 
nenhum cuidado com a vida. Por onde prospera, é seletivamente criminosa, contra 
mulheres e jovens, negras e indígenas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombo-
las, camponeses, sem terras e sem tetos. Contra corais, rios, montanhas, praias, flor-
estas, lagoas, bairros e cidades. Sem planos de contingência e sem aprender com os 
inúmeros acidentes e vazamentos já ocorridos, a expansão petroleira espelha uma 
civilização suicida. Precisa ser barrada!

A indústria petroleira é a mais poluente, ao lado da indústria cultural. Juntas criam a 
civilização petroleira. Devastam nossos territórios naturais. Contaminam nossos 
corpos e territórios mentais; promovem subjetividades maquínicas e automáticas; 
industrializam desejos de consumo. Disciplinam a vida social em rebanhos de con-
trole e manipulação. 

Nas cidades, em suas periferias e distritos industriais, a poluição imprevisível e de 
alto risco das refinarias e indústria petroquímica. E ainda containers, caminhões, 
tanques de combustíveis, na vizinhança de regiões densamente povoadas.  A 
indústria do plástico entope as ruas, os rios e valas, os sistemas de drenagens, as 
praias e mangues, os aterros-lixões. Inimiga do transporte público de qualidade, a 
indústria do automóvel inviabiliza as distâncias entre os lugares. As jornadas de 
trabalho se estendem horas, por engarrafamentos diários. Não há bom humor pos-
sível e nem bem viver, quando se destroem os espaços e tempos de convivência, de 
criatividade e de liberdade.

No mar e em terra, nas florestas, lagos e rios, as pesquisas sísmicas, os poços de 
extração, dutos, unidades de tratamento e terminais de óleo e gás, os inúmeros 
portos, aterros e dragagens expropriam territórios e destroem regiões de grande 
biodiversidade onde habitam diferentes modos de vida de povos tradicionais. As 
indústrias petroleiras criam, no mar, áreas de exclusão; em terra, áreas de servidão 
e, nas cidades, áreas de contaminação. A indústria petroleira e de seus derivados 
desestruturam as economias locais, protetoras da biodiversidade. Desregulam seus 
sistemas próprios de direito, profanam seus entes e lugares sagrados. Envenenam a 
água e os alimentos. Provocam câncer!

Quando se instalam e expandem, nos distritos industriais e portuários, as empresas 
petroleiras atraem milhares de jovens trabalhadores de outras regiões do pais. Com 
vínculos precários e temporários de trabalho e sem seguridade social, fragilizam 
ainda mais o já deficiente sistema de saúde, educação, moradia, saneamento e segu-
rança pública. O desemprego e o subemprego, as doenças sexuais, a gravidez pre-
coce e os filhos do vento, a violência do assédio contra as mulheres. Um desenvolvi-
mento feminicida.

Como mais uma derivação da civilização petroleira, repudiamos a Economia Verde, 
seus instrumentos mercantis como MDL, REDD+, Pagamentos de Serviços Ambien-
tais, Mercado de Carbono e da biodiversidade, e suas falsas soluções para a crise 
climática: monoculturas de eucalipto, palma e agrocombustíveis, organismo geneti-
camente modificados, nanotecnologias, etc.  Para seguir expandindo, a indústria 
petroleira, principal causadora do aquecimento global, busca precificar e compensar 
a poluição e seus crimes ambientais. Manter o petróleo no subsolo é a única saída 
para se evitar o pior da crise climática e o colapso da vida no planeta.

Expandindo indistintamente sobre novas fronteiras de exploração, as indústrias 
petroleiras experimentam tecnologias de altíssimo risco, para extrair energias 
extremas do Pré-Slal e gás de Xisto, através do Fracking. A exemplo da Argentina e 
outros países da América Latina, onde o Fracking tem sido desastroso, no Brasil exigi-
mos o banimento desta técnica; e que o Plano Nacional de Energia considere 
sobretudo as fontes renováveis, descentralizadas e para usos populares. Energia 
para que? Energia para quem?
A Campanha “Nem um poço a mais!” se solidariza com as lutas locais de resistência 
em todo o Brasil e no mundo. No Norte do Espírito Santo, em Linhares e Aracruz, 
pudemos testemunhar algumas das comunidades de pesca artesanal, camponesas, 
quilombolas e ribeirinhas, em suas lutas de permanência e defesa de seus territóri-
os. Em Zacarias, no entorno da UTG de Cacimbas, em Degredo, onde o duto Cacim-

bas-Catu (BA) destruiu o rio Ipiranga; em Regência, onde ribeirinhos e pescadores 
lutam por moradia, contra os poços da Petrobras, a contaminação da Samarco e 
ainda contra instalação de uma APA (Área de Preservação Ambiental) da exclusão 
social, pelo IBAMA. Em Barra do Riacho, onde famílias de pescadores e moradores 
locais enfrentam a crise hídrica, o desemprego e a contaminação dos portos da 
Fibria, da Petrobras, da Jurong além da instalação de novas empresas.  Saudamos e 
nos solidarizamos com suas lutas locais em defesa dos direitos humanos e da 
natureza.

Conclamamos as pessoas, suas organizações, redes e fóruns da sociedade brasileira 
para barrarmos a expansão petroleira!

Por áreas livres de petróleo, por territórios livres para a vida!
Deixe o petróleo no subsolo.
Nem um poço a mais!

Água, agroecologia e petróleo em pauta no ES
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O encontro estadual da Campanha Nem Um Poço A Mais, realizado pelo programa da 
FASE no Espírito Santo, reuniu ativistas dos direitos humanos das regiões norte, metro-
politana e sul do estado, além de parceiros do Rio de Janeiro e Minas Gerais, no Patrimô-
nio da Penha, na Serra do Caparaó ². O local foi escolhido por ter suas águas ameaçadas 
pelos empreendimentos do litoral sul do estado que visam os rios Itapemirim e Itabapoa-
na para o funcionamento de seus negócios.

Artistas, educadores, pescadores, 
quilombolas e agricultores famili-
ares também tiveram espaço para 
trocas e aprendizagens em uma 
imersão de três dias de diálogos e 
vivências. Temas como o plantio de 
água, fertilizantes naturais, geração 
de combustível em pequena escala a 
partir de fontes diversificadas 
(hidrogênio, fezes, óleos vegetais) 
estiveram em pauta.

Gessi Cassiano, uma das lideranças 
da comunidade quilombola 
Linharinho, no Sapê do Norte, se 
emocionou ao chegar no Caparaó e 
ver a quantidade e a qualidade da 
água. “A gente se emociona ao 
encontrar as matas parecidas com 
as de nossas comunidades.  A 
diferença é que lá é plano e aqui é 
morro”. 

Gessi lembra ainda que na sua região haviam muitas nascentes de água, lagoa, rios e hoje 
não tem mais. “Na nossa região não tem cachoeira, mas tinha água com abundância. Não 
temos mais por causa do desmatamento da mata. Plantaram eucalipto dentro dos brejos 
e nos olhos d’água”, lamenta.

A quilombola lembra ainda que ao andar por dentro da mata, sentia a energia da nature-
za. “Só sente quem nasceu e se criou naquele ambiente. Nascer e se criar em um lugar 
com mata, água e ouvindo o cantar dos pássaros é muito emocionante. Essa pessoa tem 
amor pela natureza, coisa que vemos pouco hoje em dia. O amor no mundo acabou por 

ganância. Temos que ter dinheiro, mas temos que pensar mais na sobrevivência, em 
quem vem depois de nós. O eucalipto me assusta e na nossa região, tirou a nossa paz. 
Estamos preocupados com o asfalto que está para chegar na comunidade. Será que vai 
causar mais impacto do que já temos? Tem coisas que a gente acha que vai trazer melho-
ria, mas nem sempre. Hoje nossas crianças andam tranquilas e de repente isso pode 
mudar”.

“Precisamos que a terra seja democratizada”, afirmou o agricultor e quilombola João Batis-
ta, representante de outra comunidade devastada pela monocultura do eucalipto, a comu-
nidade Angelim, que também sofre com a falta d´água. “A região está virando um queijo 
suíço por causa da procura por água”, denuncia. Durante as rodas de conversa, João 
contou que não se lembra da mata, só do eucalipto. “O Angelim era rico em água antes da 
chegada da empresa Aracruz Celulose. Hoje já contabilizamos cerca de 170 córregos desa-
parecidos”, alerta.

Plantando água
O ativista e agricultor familiar 
Newton da Jaqueira e o grupo 
Plantágua (Associação dos 
Plantadores de Água) abriram 
o encontro falando sobre a 
experiência dos “plantadores 
de água”. Mas como se planta 
água? Newton explicou que 
uniu a técnica à intuição. Em 
sua propriedade ele cercou a 
nascente, para protegê-la do 
pisoteio do gado, implantou 
sistemas agroflorestais na 
beira do córrego e, no brejo, 
plantou arroz consorciado 
com peixes e marrecos.

“A água começou a voltar. Construímos caixas secas para reter mais água da chuva e 
abastecer os lençóis freáticos. Aí começaram a chegar os estudantes, os pesquisadores e 
os agricultores vizinhos”, comemorou o plantador de água. Newton ressalta ainda que 
“plantar não é produzir água. Plantar é aumentar a produção de água pela natureza”. É 
“fazer a leitura da terra” e utilizar as técnicas certas para cada área do terreno: caixas secas 
nas estradas, caixas cheias (mini barragens e açudes) nos brejos, terraços ou curvas de 
nível nos morros.

A agricultura industrial nos tornou dependentes do petróleo. Desde o cultivo, a 
colheita, a comercialização até o consumo, ele tornou-se uma necessidade. 

A revolução verde, as políticas que diziam que iriam modernizar a agricultura e aca-
bariam com a fome, e que foram implementadas entre os anos 40 e 70, nos transfor-
maram em “junkies” (dependentes) deste combustível fóssil, em parte graças a seu 
preço relativamente barato. A mecanização dos sistemas agrícolas e o uso intensivo 
de fertilizantes e pesticidas químicos são o melhor exemplo de tal cenário. Estas políti-
cas significaram a privatização da agricultura, deixando-nos, agricultores e consumi-
dores, nas mãos de poucas empresas do agronegócio.

Apesar de a revolução verde insistir que aumentaria a produção de comida e, como 
consequência, iríamos ter o fim da fome, na realidade não observou-se esse resulta-
do. Por um lado, sabemos que a produção por hectare cresceu. De acordo com dados 
da  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), entre os 
anos 70 e 90, o total de alimentos per capita a nível mundial subiu cerca de 11%. Con-
tudo, isto não repercutiu, como assinala  Jorge Riechmann  em sua obra “Cuidar la 
(T)tierra’”, em uma diminuição real da fome, já que o número de pessoas famintas no 
planeta, nesse mesmo período e sem contar a China, cuja política agrícola, regia-se em 
outros parâmetros, ascendeu, também em 11%, isto é dos 536 milhões para os 597.

Em troca, a revolução verde teve consequências muito negativas para pequenos e 

médios agricultores e para a segurança alimentar em longo prazo. Concretamente, o 
poder das empresas agroindustriais aumentou em toda a cadeia produtiva, provocan-
do a perda de 90% da agro e biodiversidade, reduzindo-se massivamente o nível 
freático, aumentando-se a salinização e a erosão do solo, e deslocando milhares de 
agricultores do campo para cidades miseráveis, desmantelando os sistemas agrícolas 
tradicionais e nos tornando dependentes do petróleo.

Uma agricultura “junkie”
A introdução da maquinaria agrícola em grande escala foi um 
dos primeiros passos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 
1850, como indica o informe  Food, Energy and Society, a 
tração animal era a principal fonte de energia no campo e 
representava cerca de 53% do total, seguida da força 
humana, com cerca de 13%. Cem anos mais tarde, em 1950, 
ambas somavam apenas 1% frente à introdução das máqui-
nas de combustível fóssil. A dependência da maquinaria 
agrícola (tratores, colheitadeiras, caminhões,...), cuja necessi-
dade atual em grandes plantações e monocultura é enorme. 
Desde a etapa de produção, a agricultura está “viciada” no 
petróleo.

O sistema agrícola atual, com o cultivo de alimentos em 
grandes estufas, independente da temporalidade e o clima 
mostra que, mesmo assim, a necessidade de derivados de petróleo e o consumo 
energético ainda são elevados. Desde mangueiras passando por contêineres, acol-
choados, malhas até o teto e cobertas, tudo é de plástico. O Estado espanhol, de 
acordo com os dados do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, está no centro do 
cultivo com o plástico na Europa mediterrânea com 66 mil hectares cultivados, a 
maior parte em Andaluzia e, em particular em Almería, seguida, mais distantemente, 
de Múrcia e das Ilhas Canárias. E, o que fazer com tanto plástico uma vez que sua vida 
útil chega ao fim?

O uso intensivo de fertilizantes e pesticidas químicos são uma mostra a mais da 
dependência do modelo alimentar do petróleo. A comercialização de fertilizantes e 
pesticidas aumentaram em 18% e 160% entre os anos de 1980 e 1998, respectiva-
mente, de acordo com o relatório Eating oil: food suply in a changing climate. O siste-
ma agrícola dominante necessita de altas doses de fertilizantes elaborados com 
petróleo e gás natural, como amoníaco, ureia etc., que substituem os nutrientes do 
solo. Multinacionais petroleiras, como Repsol, Exxon Mobile, Shell, Petrobrás contam 
em suas carteiras com os investimentos em produção e comercialização de fertili-
zantes agrícolas.

Os pesticidas químicos de síntese são outra fonte importante de dependência deste 
combustível fóssil. A revolução verde, como analisávamos, generalizou o uso de pesti-
cidas e, em consequência, a necessidade de petróleo para elabora-los. E tudo isto, 
sem mencionar o impacto sobre o meio-ambiente que tais agrotóxicos, a contami-

nação e o esgotamento de terras e de águas, 
além das consequências para a saúde de 
campesinos e consumidores.

Alimento viajante
Observamos a necessidade de petróleo, 
assim como, das longas viagens que os 
alimentos realizam: desde o local de seu 
cultivo até o lugar em que serão consumi-
dos. Calcula-se que a comida viaja em média 
cinco mil quilômetros do campo até o prato, 
segundo o informe dos  Amigos da Terra, 
com o hidrocarboneto necessário e impacto 
ambiental consequente. Estes “alimentos 
viajantes”, de acordo com tal informe, geram 
quase cinco milhões de toneladas de CO2 ao 
ano, contribuindo para o agravamento da 
mudança climática.

A globalização alimentar, em sua corrida para obter o máximo benefício, desloca a 
produção de alimentos, como o fez com tantos outros âmbitos da economia produti-
va. Ela produz-se em grande escala nos países do Sul, aproveitando-se de condições 
de trabalho precárias e da legislação ambiental inexistente e, posteriormente, vende 
sua mercadoria na Europa a um preço competitivo. Ou produz ao Norte, graças a sub-
venções agrárias que estão nas mãos de grandes empresas, para depois comercial-
izar as tais mercadorias subsidiadas na outra ponta do planeta, vendendo abaixo do 
preço do custo e fazendo uma concorrência desleal à produção interna. Aqui reside o 
porquê dos alimentos “quilométricos”: o máximo benefício para alguns poucos e a 
máxima precariedade, pobreza e contaminação ambiental para a maioria.

No ano de 2007, o Estado espanhol importou mais de 29 milhões de toneladas de 
alimentos, cerca de 50% a mais que em 1995. Três quartos foram cereais, preparados 
de cereais e alimentos para o gado industrial, a maior parte vinda da Europa, América 
Central e do Sul, como indica o relatório Alimentos Quilométricos. Inclusive os alimen-
tos típicos, como o grão de bico ou o vinho, acabaram sendo consumindo a milhares 
de quilômetros de distância. Cerca de 87% do grão de bico que comemos na Espanha 
vem do México, no estado Espanhol seu cultivo caiu progressivamente. Qual é o senti-
do de tal atividade internacional tão intensa, a partir de um ponto de vista social e 
meio-ambiental? Nenhum.

Uma comida típica dominical na Grã Bretanha, ou as batatas da Itália, cenouras da 
África do Sul, feijões da Tailândia, vitela da Austrália, brócolis da Guatemala e o mo-
rango da Califórnia e uvas da Nova Zelândia como sobremesa geram, de acordo com 
o relatório Eating oil: food suply in a changing climate, 650 vezes mais gases de efeito 
estufa, devido ao transporte, do que se tal comida tivesse sido cultivada e comprada 

localmente. O total de quilômetros que o conjunto destes “ali-
mentos viajantes” somam do campo até a mesa é de 81 mil, o 
equivalente a duas voltas inteiras no planeta terra. Algo irracio-
nal se tivermos em conta que muitos destes produtos também 
são cultivados no próprio território.   A Grã Bretanha importa 
grandes quantidades de leite, de porco, cordeiro e outros 
alimentos básicos, apesar de exportar quantidades similares 
dos mesmos. Na Espanha, ocorre o mesmo.

Comendo plástico
E uma vez que os alimentos chegam ao supermercado, o que 
ocorre? Plástico e mais plástico, com derivados do petróleo. 
Assim, encontramos uma embalagem primária que contém o 
alimento, uma embalagem secundária que permite uma 
exibição atrativa no estabelecimento e, finalmente, sacolas 
para levá-lo do “super” a casa. Na Catalunha, por exemplo, dos 
quatro milhões de toneladas anuais de resíduos, cerca de 25% 

correspondem a sacos de embalagens de plástico. Os supermercados embalam tudo, 
a venda a granel é algo do passado. Um estudo encomendado pela Agência Catalã do 
Consumo, concluiu que comprar no comércio local gera cerca de 69% a menos de 
resíduos do que um supermercado ou  uma grande área.

Uma anedota pessoal ilustra bem esta tendência. No início, as casas compravam a 
água engarrafada, em grandes garrafas de vidro de oito litros, hoje quase toda a água 
que é comercializada está engarrafada em embalagens plásticas. E está na moda, 
inclusive, compra-las em “packs” de seis unidades de um litro e meio. Não é de estran-
har, pois, que dos 260 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, a maior 
parte seja de recipientes de água ou leite, como indica a Fundação Terra. O Estado 
espanhol, de acordo com a fonte, é o principal produtor na Europa de sacolas plásti-
cas de apenas um uso e o terceiro consumidor. Calcula-se que a vida útil de uma 
sacola plástica é de 12 minutos em média, contudo sua decomposição pode demorar 
cerca de 400 anos. Então, tirem suas próprias conclusões.

Vivemos em um planeta de plástico, como retratou brilhantemente o austríaco 
Werner Boote em seu filme “Plastic Planet” (2009), no qual afirmava: “A quantidade de 
plástico que temos produzido desde o início da era do plástico é suficiente para circu-
lar até seis vezes o planeta com sacolas”. E não é só isso, que impacto há na saúde 
essa onipresença em nossa vida cotidiana? 
Um depoimento em tal filme dizia: “Comemos 
e bebemos plástico”. E isto, como denuncia o 
documentário, tarde ou cedo, nos trará a 
fatura.

A grande distribuição não apenas generalizou 
o consumo de grandes quantidades de plásti-
co como, também, do uso do carro para ir às 
compras. A proliferação de hipermercados, 

grandes armazéns e centros comerciais na periferia das cidades forçou o uso de 
carros particulares para deslocar-se até estes estabelecimentos.  Ao tomarmos a Grã 
Bretanha como exemplo, e como indica o relatório Eating oil: food suply in a changing 
climate, entre os anos de 1985/86 e 1996/98 o número de viagens na semana, por 
pessoa, para fazer compras com o carro passou de 1,7 para 2,4. O total da distância 
percorrida também aumentou, dos 14 km por pessoa na semana, para 22 km, um 
aumento de 57%. Mais quilômetros, mais petróleo e mais CO2, em detrimento, além 
de tudo, do comércio local. Se no ano de 1998 existiam no Estado espanhol 95 mil 
estabelecimentos, em 2004 este número foi reduzido em 25 mil.

O que fazer?
De acordo com a Agência Internacional da Energia, a produção de petróleo convencio-
nal alcançou seu pico em 2006. Em um mundo onde o petróleo é escasso o que e 
como vamos comer? Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que enquanto 
maior for da agricultura industrial, intensiva, quilométrica, globalizada, maior será a 
dependência do petróleo. Em contramão, quanto mais estivermos em um sistema de 
pequena agricultura, agroecológica, local, de temporada, menor será a “dependência” 
dos combustíveis fósseis. A conclusão, creio, é óbvia.

É urgente apostar em um modelo de agricultura e alimentação antagônico ao domi-
nante, que coloque no centro as necessidades da maioria e do ecossistema. Não se 
trata de uma volta romântica ao passado, mas da necessidade urgente de cuidar da 
terra e garantir a comida para todos. Ou apostamos na mudança ou, quando não 
houver mais remédio, outros farão, como tantas vezes, negócio com nossa miséria. 
Não deixemos que a história se repita.

O encontro estadual da Campanha Nem Um Poço A Mais, realizado pelo programa da 
FASE no Espírito Santo, reuniu ativistas dos direitos humanos das regiões norte, metro-
politana e sul do estado, além de parceiros do Rio de Janeiro e Minas Gerais, no Patrimô-
nio da Penha, na Serra do Caparaó ². O local foi escolhido por ter suas águas ameaçadas 
pelos empreendimentos do litoral sul do estado que visam os rios Itapemirim e Itabapoa-
na para o funcionamento de seus negócios.

Artistas, educadores, pescadores, 
quilombolas e agricultores famili-
ares também tiveram espaço para 
trocas e aprendizagens em uma 
imersão de três dias de diálogos e 
vivências. Temas como o plantio de 
água, fertilizantes naturais, geração 
de combustível em pequena escala a 
partir de fontes diversificadas 
(hidrogênio, fezes, óleos vegetais) 
estiveram em pauta.

Gessi Cassiano, uma das lideranças 
da comunidade quilombola 
Linharinho, no Sapê do Norte, se 
emocionou ao chegar no Caparaó e 
ver a quantidade e a qualidade da 
água. “A gente se emociona ao 
encontrar as matas parecidas com 
as de nossas comunidades.  A 
diferença é que lá é plano e aqui é 
morro”. 

Gessi lembra ainda que na sua região haviam muitas nascentes de água, lagoa, rios e hoje 
não tem mais. “Na nossa região não tem cachoeira, mas tinha água com abundância. Não 
temos mais por causa do desmatamento da mata. Plantaram eucalipto dentro dos brejos 
e nos olhos d’água”, lamenta.

A quilombola lembra ainda que ao andar por dentro da mata, sentia a energia da nature-
za. “Só sente quem nasceu e se criou naquele ambiente. Nascer e se criar em um lugar 
com mata, água e ouvindo o cantar dos pássaros é muito emocionante. Essa pessoa tem 
amor pela natureza, coisa que vemos pouco hoje em dia. O amor no mundo acabou por 

ganância. Temos que ter dinheiro, mas temos que pensar mais na sobrevivência, em 
quem vem depois de nós. O eucalipto me assusta e na nossa região, tirou a nossa paz. 
Estamos preocupados com o asfalto que está para chegar na comunidade. Será que vai 
causar mais impacto do que já temos? Tem coisas que a gente acha que vai trazer melho-
ria, mas nem sempre. Hoje nossas crianças andam tranquilas e de repente isso pode 
mudar”.

“Precisamos que a terra seja democratizada”, afirmou o agricultor e quilombola João Batis-
ta, representante de outra comunidade devastada pela monocultura do eucalipto, a comu-
nidade Angelim, que também sofre com a falta d´água. “A região está virando um queijo 
suíço por causa da procura por água”, denuncia. Durante as rodas de conversa, João 
contou que não se lembra da mata, só do eucalipto. “O Angelim era rico em água antes da 
chegada da empresa Aracruz Celulose. Hoje já contabilizamos cerca de 170 córregos desa-
parecidos”, alerta.

Plantando água
O ativista e agricultor familiar 
Newton da Jaqueira e o grupo 
Plantágua (Associação dos 
Plantadores de Água) abriram 
o encontro falando sobre a 
experiência dos “plantadores 
de água”. Mas como se planta 
água? Newton explicou que 
uniu a técnica à intuição. Em 
sua propriedade ele cercou a 
nascente, para protegê-la do 
pisoteio do gado, implantou 
sistemas agroflorestais na 
beira do córrego e, no brejo, 
plantou arroz consorciado 
com peixes e marrecos.

“A água começou a voltar. Construímos caixas secas para reter mais água da chuva e 
abastecer os lençóis freáticos. Aí começaram a chegar os estudantes, os pesquisadores e 
os agricultores vizinhos”, comemorou o plantador de água. Newton ressalta ainda que 
“plantar não é produzir água. Plantar é aumentar a produção de água pela natureza”. É 
“fazer a leitura da terra” e utilizar as técnicas certas para cada área do terreno: caixas secas 
nas estradas, caixas cheias (mini barragens e açudes) nos brejos, terraços ou curvas de 
nível nos morros.

A agricultura industrial nos tornou dependentes do petróleo. Desde o cultivo, a 
colheita, a comercialização até o consumo, ele tornou-se uma necessidade. 

A revolução verde, as políticas que diziam que iriam modernizar a agricultura e aca-
bariam com a fome, e que foram implementadas entre os anos 40 e 70, nos transfor-
maram em “junkies” (dependentes) deste combustível fóssil, em parte graças a seu 
preço relativamente barato. A mecanização dos sistemas agrícolas e o uso intensivo 
de fertilizantes e pesticidas químicos são o melhor exemplo de tal cenário. Estas políti-
cas significaram a privatização da agricultura, deixando-nos, agricultores e consumi-
dores, nas mãos de poucas empresas do agronegócio.

Apesar de a revolução verde insistir que aumentaria a produção de comida e, como 
consequência, iríamos ter o fim da fome, na realidade não observou-se esse resulta-
do. Por um lado, sabemos que a produção por hectare cresceu. De acordo com dados 
da  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), entre os 
anos 70 e 90, o total de alimentos per capita a nível mundial subiu cerca de 11%. Con-
tudo, isto não repercutiu, como assinala  Jorge Riechmann  em sua obra “Cuidar la 
(T)tierra’”, em uma diminuição real da fome, já que o número de pessoas famintas no 
planeta, nesse mesmo período e sem contar a China, cuja política agrícola, regia-se em 
outros parâmetros, ascendeu, também em 11%, isto é dos 536 milhões para os 597.

Em troca, a revolução verde teve consequências muito negativas para pequenos e 
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médios agricultores e para a segurança alimentar em longo prazo. Concretamente, o 
poder das empresas agroindustriais aumentou em toda a cadeia produtiva, provocan-
do a perda de 90% da agro e biodiversidade, reduzindo-se massivamente o nível 
freático, aumentando-se a salinização e a erosão do solo, e deslocando milhares de 
agricultores do campo para cidades miseráveis, desmantelando os sistemas agrícolas 
tradicionais e nos tornando dependentes do petróleo.

Uma agricultura “junkie”
A introdução da maquinaria agrícola em grande escala foi um 
dos primeiros passos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 
1850, como indica o informe  Food, Energy and Society, a 
tração animal era a principal fonte de energia no campo e 
representava cerca de 53% do total, seguida da força 
humana, com cerca de 13%. Cem anos mais tarde, em 1950, 
ambas somavam apenas 1% frente à introdução das máqui-
nas de combustível fóssil. A dependência da maquinaria 
agrícola (tratores, colheitadeiras, caminhões,...), cuja necessi-
dade atual em grandes plantações e monocultura é enorme. 
Desde a etapa de produção, a agricultura está “viciada” no 
petróleo.

O sistema agrícola atual, com o cultivo de alimentos em 
grandes estufas, independente da temporalidade e o clima 
mostra que, mesmo assim, a necessidade de derivados de petróleo e o consumo 
energético ainda são elevados. Desde mangueiras passando por contêineres, acol-
choados, malhas até o teto e cobertas, tudo é de plástico. O Estado espanhol, de 
acordo com os dados do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, está no centro do 
cultivo com o plástico na Europa mediterrânea com 66 mil hectares cultivados, a 
maior parte em Andaluzia e, em particular em Almería, seguida, mais distantemente, 
de Múrcia e das Ilhas Canárias. E, o que fazer com tanto plástico uma vez que sua vida 
útil chega ao fim?

O uso intensivo de fertilizantes e pesticidas químicos são uma mostra a mais da 
dependência do modelo alimentar do petróleo. A comercialização de fertilizantes e 
pesticidas aumentaram em 18% e 160% entre os anos de 1980 e 1998, respectiva-
mente, de acordo com o relatório Eating oil: food suply in a changing climate. O siste-
ma agrícola dominante necessita de altas doses de fertilizantes elaborados com 
petróleo e gás natural, como amoníaco, ureia etc., que substituem os nutrientes do 
solo. Multinacionais petroleiras, como Repsol, Exxon Mobile, Shell, Petrobrás contam 
em suas carteiras com os investimentos em produção e comercialização de fertili-
zantes agrícolas.

Os pesticidas químicos de síntese são outra fonte importante de dependência deste 
combustível fóssil. A revolução verde, como analisávamos, generalizou o uso de pesti-
cidas e, em consequência, a necessidade de petróleo para elabora-los. E tudo isto, 
sem mencionar o impacto sobre o meio-ambiente que tais agrotóxicos, a contami-

nação e o esgotamento de terras e de águas, 
além das consequências para a saúde de 
campesinos e consumidores.

Alimento viajante
Observamos a necessidade de petróleo, 
assim como, das longas viagens que os 
alimentos realizam: desde o local de seu 
cultivo até o lugar em que serão consumi-
dos. Calcula-se que a comida viaja em média 
cinco mil quilômetros do campo até o prato, 
segundo o informe dos  Amigos da Terra, 
com o hidrocarboneto necessário e impacto 
ambiental consequente. Estes “alimentos 
viajantes”, de acordo com tal informe, geram 
quase cinco milhões de toneladas de CO2 ao 
ano, contribuindo para o agravamento da 
mudança climática.

A globalização alimentar, em sua corrida para obter o máximo benefício, desloca a 
produção de alimentos, como o fez com tantos outros âmbitos da economia produti-
va. Ela produz-se em grande escala nos países do Sul, aproveitando-se de condições 
de trabalho precárias e da legislação ambiental inexistente e, posteriormente, vende 
sua mercadoria na Europa a um preço competitivo. Ou produz ao Norte, graças a sub-
venções agrárias que estão nas mãos de grandes empresas, para depois comercial-
izar as tais mercadorias subsidiadas na outra ponta do planeta, vendendo abaixo do 
preço do custo e fazendo uma concorrência desleal à produção interna. Aqui reside o 
porquê dos alimentos “quilométricos”: o máximo benefício para alguns poucos e a 
máxima precariedade, pobreza e contaminação ambiental para a maioria.

No ano de 2007, o Estado espanhol importou mais de 29 milhões de toneladas de 
alimentos, cerca de 50% a mais que em 1995. Três quartos foram cereais, preparados 
de cereais e alimentos para o gado industrial, a maior parte vinda da Europa, América 
Central e do Sul, como indica o relatório Alimentos Quilométricos. Inclusive os alimen-
tos típicos, como o grão de bico ou o vinho, acabaram sendo consumindo a milhares 
de quilômetros de distância. Cerca de 87% do grão de bico que comemos na Espanha 
vem do México, no estado Espanhol seu cultivo caiu progressivamente. Qual é o senti-
do de tal atividade internacional tão intensa, a partir de um ponto de vista social e 
meio-ambiental? Nenhum.

Uma comida típica dominical na Grã Bretanha, ou as batatas da Itália, cenouras da 
África do Sul, feijões da Tailândia, vitela da Austrália, brócolis da Guatemala e o mo-
rango da Califórnia e uvas da Nova Zelândia como sobremesa geram, de acordo com 
o relatório Eating oil: food suply in a changing climate, 650 vezes mais gases de efeito 
estufa, devido ao transporte, do que se tal comida tivesse sido cultivada e comprada 

localmente. O total de quilômetros que o conjunto destes “ali-
mentos viajantes” somam do campo até a mesa é de 81 mil, o 
equivalente a duas voltas inteiras no planeta terra. Algo irracio-
nal se tivermos em conta que muitos destes produtos também 
são cultivados no próprio território.   A Grã Bretanha importa 
grandes quantidades de leite, de porco, cordeiro e outros 
alimentos básicos, apesar de exportar quantidades similares 
dos mesmos. Na Espanha, ocorre o mesmo.

Comendo plástico
E uma vez que os alimentos chegam ao supermercado, o que 
ocorre? Plástico e mais plástico, com derivados do petróleo. 
Assim, encontramos uma embalagem primária que contém o 
alimento, uma embalagem secundária que permite uma 
exibição atrativa no estabelecimento e, finalmente, sacolas 
para levá-lo do “super” a casa. Na Catalunha, por exemplo, dos 
quatro milhões de toneladas anuais de resíduos, cerca de 25% 

correspondem a sacos de embalagens de plástico. Os supermercados embalam tudo, 
a venda a granel é algo do passado. Um estudo encomendado pela Agência Catalã do 
Consumo, concluiu que comprar no comércio local gera cerca de 69% a menos de 
resíduos do que um supermercado ou  uma grande área.

Uma anedota pessoal ilustra bem esta tendência. No início, as casas compravam a 
água engarrafada, em grandes garrafas de vidro de oito litros, hoje quase toda a água 
que é comercializada está engarrafada em embalagens plásticas. E está na moda, 
inclusive, compra-las em “packs” de seis unidades de um litro e meio. Não é de estran-
har, pois, que dos 260 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, a maior 
parte seja de recipientes de água ou leite, como indica a Fundação Terra. O Estado 
espanhol, de acordo com a fonte, é o principal produtor na Europa de sacolas plásti-
cas de apenas um uso e o terceiro consumidor. Calcula-se que a vida útil de uma 
sacola plástica é de 12 minutos em média, contudo sua decomposição pode demorar 
cerca de 400 anos. Então, tirem suas próprias conclusões.

Vivemos em um planeta de plástico, como retratou brilhantemente o austríaco 
Werner Boote em seu filme “Plastic Planet” (2009), no qual afirmava: “A quantidade de 
plástico que temos produzido desde o início da era do plástico é suficiente para circu-
lar até seis vezes o planeta com sacolas”. E não é só isso, que impacto há na saúde 
essa onipresença em nossa vida cotidiana? 
Um depoimento em tal filme dizia: “Comemos 
e bebemos plástico”. E isto, como denuncia o 
documentário, tarde ou cedo, nos trará a 
fatura.

A grande distribuição não apenas generalizou 
o consumo de grandes quantidades de plásti-
co como, também, do uso do carro para ir às 
compras. A proliferação de hipermercados, 

grandes armazéns e centros comerciais na periferia das cidades forçou o uso de 
carros particulares para deslocar-se até estes estabelecimentos.  Ao tomarmos a Grã 
Bretanha como exemplo, e como indica o relatório Eating oil: food suply in a changing 
climate, entre os anos de 1985/86 e 1996/98 o número de viagens na semana, por 
pessoa, para fazer compras com o carro passou de 1,7 para 2,4. O total da distância 
percorrida também aumentou, dos 14 km por pessoa na semana, para 22 km, um 
aumento de 57%. Mais quilômetros, mais petróleo e mais CO2, em detrimento, além 
de tudo, do comércio local. Se no ano de 1998 existiam no Estado espanhol 95 mil 
estabelecimentos, em 2004 este número foi reduzido em 25 mil.

O que fazer?
De acordo com a Agência Internacional da Energia, a produção de petróleo convencio-
nal alcançou seu pico em 2006. Em um mundo onde o petróleo é escasso o que e 
como vamos comer? Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que enquanto 
maior for da agricultura industrial, intensiva, quilométrica, globalizada, maior será a 
dependência do petróleo. Em contramão, quanto mais estivermos em um sistema de 
pequena agricultura, agroecológica, local, de temporada, menor será a “dependência” 
dos combustíveis fósseis. A conclusão, creio, é óbvia.

É urgente apostar em um modelo de agricultura e alimentação antagônico ao domi-
nante, que coloque no centro as necessidades da maioria e do ecossistema. Não se 
trata de uma volta romântica ao passado, mas da necessidade urgente de cuidar da 
terra e garantir a comida para todos. Ou apostamos na mudança ou, quando não 
houver mais remédio, outros farão, como tantas vezes, negócio com nossa miséria. 
Não deixemos que a história se repita.
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A agricultura industrial nos tornou dependentes do petróleo. Desde o cultivo, a 
colheita, a comercialização até o consumo, ele tornou-se uma necessidade. 

A revolução verde, as políticas que diziam que iriam modernizar a agricultura e aca-
bariam com a fome, e que foram implementadas entre os anos 40 e 70, nos transfor-
maram em “junkies” (dependentes) deste combustível fóssil, em parte graças a seu 
preço relativamente barato. A mecanização dos sistemas agrícolas e o uso intensivo 
de fertilizantes e pesticidas químicos são o melhor exemplo de tal cenário. Estas políti-
cas significaram a privatização da agricultura, deixando-nos, agricultores e consumi-
dores, nas mãos de poucas empresas do agronegócio.

Apesar de a revolução verde insistir que aumentaria a produção de comida e, como 
consequência, iríamos ter o fim da fome, na realidade não observou-se esse resulta-
do. Por um lado, sabemos que a produção por hectare cresceu. De acordo com dados 
da  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), entre os 
anos 70 e 90, o total de alimentos per capita a nível mundial subiu cerca de 11%. Con-
tudo, isto não repercutiu, como assinala  Jorge Riechmann  em sua obra “Cuidar la 
(T)tierra’”, em uma diminuição real da fome, já que o número de pessoas famintas no 
planeta, nesse mesmo período e sem contar a China, cuja política agrícola, regia-se em 
outros parâmetros, ascendeu, também em 11%, isto é dos 536 milhões para os 597.

Em troca, a revolução verde teve consequências muito negativas para pequenos e 

médios agricultores e para a segurança alimentar em longo prazo. Concretamente, o 
poder das empresas agroindustriais aumentou em toda a cadeia produtiva, provocan-
do a perda de 90% da agro e biodiversidade, reduzindo-se massivamente o nível 
freático, aumentando-se a salinização e a erosão do solo, e deslocando milhares de 
agricultores do campo para cidades miseráveis, desmantelando os sistemas agrícolas 
tradicionais e nos tornando dependentes do petróleo.

Uma agricultura “junkie”
A introdução da maquinaria agrícola em grande escala foi um 
dos primeiros passos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 
1850, como indica o informe  Food, Energy and Society, a 
tração animal era a principal fonte de energia no campo e 
representava cerca de 53% do total, seguida da força 
humana, com cerca de 13%. Cem anos mais tarde, em 1950, 
ambas somavam apenas 1% frente à introdução das máqui-
nas de combustível fóssil. A dependência da maquinaria 
agrícola (tratores, colheitadeiras, caminhões,...), cuja necessi-
dade atual em grandes plantações e monocultura é enorme. 
Desde a etapa de produção, a agricultura está “viciada” no 
petróleo.

O sistema agrícola atual, com o cultivo de alimentos em 
grandes estufas, independente da temporalidade e o clima 
mostra que, mesmo assim, a necessidade de derivados de petróleo e o consumo 
energético ainda são elevados. Desde mangueiras passando por contêineres, acol-
choados, malhas até o teto e cobertas, tudo é de plástico. O Estado espanhol, de 
acordo com os dados do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, está no centro do 
cultivo com o plástico na Europa mediterrânea com 66 mil hectares cultivados, a 
maior parte em Andaluzia e, em particular em Almería, seguida, mais distantemente, 
de Múrcia e das Ilhas Canárias. E, o que fazer com tanto plástico uma vez que sua vida 
útil chega ao fim?

O uso intensivo de fertilizantes e pesticidas químicos são uma mostra a mais da 
dependência do modelo alimentar do petróleo. A comercialização de fertilizantes e 
pesticidas aumentaram em 18% e 160% entre os anos de 1980 e 1998, respectiva-
mente, de acordo com o relatório Eating oil: food suply in a changing climate. O siste-
ma agrícola dominante necessita de altas doses de fertilizantes elaborados com 
petróleo e gás natural, como amoníaco, ureia etc., que substituem os nutrientes do 
solo. Multinacionais petroleiras, como Repsol, Exxon Mobile, Shell, Petrobrás contam 
em suas carteiras com os investimentos em produção e comercialização de fertili-
zantes agrícolas.

Os pesticidas químicos de síntese são outra fonte importante de dependência deste 
combustível fóssil. A revolução verde, como analisávamos, generalizou o uso de pesti-
cidas e, em consequência, a necessidade de petróleo para elabora-los. E tudo isto, 
sem mencionar o impacto sobre o meio-ambiente que tais agrotóxicos, a contami-

nação e o esgotamento de terras e de águas, 
além das consequências para a saúde de 
campesinos e consumidores.

Alimento viajante
Observamos a necessidade de petróleo, 
assim como, das longas viagens que os 
alimentos realizam: desde o local de seu 
cultivo até o lugar em que serão consumi-
dos. Calcula-se que a comida viaja em média 
cinco mil quilômetros do campo até o prato, 
segundo o informe dos  Amigos da Terra, 
com o hidrocarboneto necessário e impacto 
ambiental consequente. Estes “alimentos 
viajantes”, de acordo com tal informe, geram 
quase cinco milhões de toneladas de CO2 ao 
ano, contribuindo para o agravamento da 
mudança climática.

A globalização alimentar, em sua corrida para obter o máximo benefício, desloca a 
produção de alimentos, como o fez com tantos outros âmbitos da economia produti-
va. Ela produz-se em grande escala nos países do Sul, aproveitando-se de condições 
de trabalho precárias e da legislação ambiental inexistente e, posteriormente, vende 
sua mercadoria na Europa a um preço competitivo. Ou produz ao Norte, graças a sub-
venções agrárias que estão nas mãos de grandes empresas, para depois comercial-
izar as tais mercadorias subsidiadas na outra ponta do planeta, vendendo abaixo do 
preço do custo e fazendo uma concorrência desleal à produção interna. Aqui reside o 
porquê dos alimentos “quilométricos”: o máximo benefício para alguns poucos e a 
máxima precariedade, pobreza e contaminação ambiental para a maioria.

No ano de 2007, o Estado espanhol importou mais de 29 milhões de toneladas de 
alimentos, cerca de 50% a mais que em 1995. Três quartos foram cereais, preparados 
de cereais e alimentos para o gado industrial, a maior parte vinda da Europa, América 
Central e do Sul, como indica o relatório Alimentos Quilométricos. Inclusive os alimen-
tos típicos, como o grão de bico ou o vinho, acabaram sendo consumindo a milhares 
de quilômetros de distância. Cerca de 87% do grão de bico que comemos na Espanha 
vem do México, no estado Espanhol seu cultivo caiu progressivamente. Qual é o senti-
do de tal atividade internacional tão intensa, a partir de um ponto de vista social e 
meio-ambiental? Nenhum.

Uma comida típica dominical na Grã Bretanha, ou as batatas da Itália, cenouras da 
África do Sul, feijões da Tailândia, vitela da Austrália, brócolis da Guatemala e o mo-
rango da Califórnia e uvas da Nova Zelândia como sobremesa geram, de acordo com 
o relatório Eating oil: food suply in a changing climate, 650 vezes mais gases de efeito 
estufa, devido ao transporte, do que se tal comida tivesse sido cultivada e comprada 

localmente. O total de quilômetros que o conjunto destes “ali-
mentos viajantes” somam do campo até a mesa é de 81 mil, o 
equivalente a duas voltas inteiras no planeta terra. Algo irracio-
nal se tivermos em conta que muitos destes produtos também 
são cultivados no próprio território.   A Grã Bretanha importa 
grandes quantidades de leite, de porco, cordeiro e outros 
alimentos básicos, apesar de exportar quantidades similares 
dos mesmos. Na Espanha, ocorre o mesmo.

Comendo plástico
E uma vez que os alimentos chegam ao supermercado, o que 
ocorre? Plástico e mais plástico, com derivados do petróleo. 
Assim, encontramos uma embalagem primária que contém o 
alimento, uma embalagem secundária que permite uma 
exibição atrativa no estabelecimento e, finalmente, sacolas 
para levá-lo do “super” a casa. Na Catalunha, por exemplo, dos 
quatro milhões de toneladas anuais de resíduos, cerca de 25% 

correspondem a sacos de embalagens de plástico. Os supermercados embalam tudo, 
a venda a granel é algo do passado. Um estudo encomendado pela Agência Catalã do 
Consumo, concluiu que comprar no comércio local gera cerca de 69% a menos de 
resíduos do que um supermercado ou  uma grande área.

Uma anedota pessoal ilustra bem esta tendência. No início, as casas compravam a 
água engarrafada, em grandes garrafas de vidro de oito litros, hoje quase toda a água 
que é comercializada está engarrafada em embalagens plásticas. E está na moda, 
inclusive, compra-las em “packs” de seis unidades de um litro e meio. Não é de estran-
har, pois, que dos 260 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, a maior 
parte seja de recipientes de água ou leite, como indica a Fundação Terra. O Estado 
espanhol, de acordo com a fonte, é o principal produtor na Europa de sacolas plásti-
cas de apenas um uso e o terceiro consumidor. Calcula-se que a vida útil de uma 
sacola plástica é de 12 minutos em média, contudo sua decomposição pode demorar 
cerca de 400 anos. Então, tirem suas próprias conclusões.

Vivemos em um planeta de plástico, como retratou brilhantemente o austríaco 
Werner Boote em seu filme “Plastic Planet” (2009), no qual afirmava: “A quantidade de 
plástico que temos produzido desde o início da era do plástico é suficiente para circu-
lar até seis vezes o planeta com sacolas”. E não é só isso, que impacto há na saúde 
essa onipresença em nossa vida cotidiana? 
Um depoimento em tal filme dizia: “Comemos 
e bebemos plástico”. E isto, como denuncia o 
documentário, tarde ou cedo, nos trará a 
fatura.

A grande distribuição não apenas generalizou 
o consumo de grandes quantidades de plásti-
co como, também, do uso do carro para ir às 
compras. A proliferação de hipermercados, 

grandes armazéns e centros comerciais na periferia das cidades forçou o uso de 
carros particulares para deslocar-se até estes estabelecimentos.  Ao tomarmos a Grã 
Bretanha como exemplo, e como indica o relatório Eating oil: food suply in a changing 
climate, entre os anos de 1985/86 e 1996/98 o número de viagens na semana, por 
pessoa, para fazer compras com o carro passou de 1,7 para 2,4. O total da distância 
percorrida também aumentou, dos 14 km por pessoa na semana, para 22 km, um 
aumento de 57%. Mais quilômetros, mais petróleo e mais CO2, em detrimento, além 
de tudo, do comércio local. Se no ano de 1998 existiam no Estado espanhol 95 mil 
estabelecimentos, em 2004 este número foi reduzido em 25 mil.

O que fazer?
De acordo com a Agência Internacional da Energia, a produção de petróleo convencio-
nal alcançou seu pico em 2006. Em um mundo onde o petróleo é escasso o que e 
como vamos comer? Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que enquanto 
maior for da agricultura industrial, intensiva, quilométrica, globalizada, maior será a 
dependência do petróleo. Em contramão, quanto mais estivermos em um sistema de 
pequena agricultura, agroecológica, local, de temporada, menor será a “dependência” 
dos combustíveis fósseis. A conclusão, creio, é óbvia.

É urgente apostar em um modelo de agricultura e alimentação antagônico ao domi-
nante, que coloque no centro as necessidades da maioria e do ecossistema. Não se 
trata de uma volta romântica ao passado, mas da necessidade urgente de cuidar da 
terra e garantir a comida para todos. Ou apostamos na mudança ou, quando não 
houver mais remédio, outros farão, como tantas vezes, negócio com nossa miséria. 
Não deixemos que a história se repita.

A agricultura industrial nos tornou dependentes do petróleo. Desde o cultivo, a 
colheita, a comercialização até o consumo, ele tornou-se uma necessidade. 

A revolução verde, as políticas que diziam que iriam modernizar a agricultura e aca-
bariam com a fome, e que foram implementadas entre os anos 40 e 70, nos transfor-
maram em “junkies” (dependentes) deste combustível fóssil, em parte graças a seu 
preço relativamente barato. A mecanização dos sistemas agrícolas e o uso intensivo 
de fertilizantes e pesticidas químicos são o melhor exemplo de tal cenário. Estas políti-
cas significaram a privatização da agricultura, deixando-nos, agricultores e consumi-
dores, nas mãos de poucas empresas do agronegócio.

Apesar de a revolução verde insistir que aumentaria a produção de comida e, como 
consequência, iríamos ter o fim da fome, na realidade não observou-se esse resulta-
do. Por um lado, sabemos que a produção por hectare cresceu. De acordo com dados 
da  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), entre os 
anos 70 e 90, o total de alimentos per capita a nível mundial subiu cerca de 11%. Con-
tudo, isto não repercutiu, como assinala  Jorge Riechmann  em sua obra “Cuidar la 
(T)tierra’”, em uma diminuição real da fome, já que o número de pessoas famintas no 
planeta, nesse mesmo período e sem contar a China, cuja política agrícola, regia-se em 
outros parâmetros, ascendeu, também em 11%, isto é dos 536 milhões para os 597.

Em troca, a revolução verde teve consequências muito negativas para pequenos e 

médios agricultores e para a segurança alimentar em longo prazo. Concretamente, o 
poder das empresas agroindustriais aumentou em toda a cadeia produtiva, provocan-
do a perda de 90% da agro e biodiversidade, reduzindo-se massivamente o nível 
freático, aumentando-se a salinização e a erosão do solo, e deslocando milhares de 
agricultores do campo para cidades miseráveis, desmantelando os sistemas agrícolas 
tradicionais e nos tornando dependentes do petróleo.

Uma agricultura “junkie”
A introdução da maquinaria agrícola em grande escala foi um 
dos primeiros passos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 
1850, como indica o informe  Food, Energy and Society, a 
tração animal era a principal fonte de energia no campo e 
representava cerca de 53% do total, seguida da força 
humana, com cerca de 13%. Cem anos mais tarde, em 1950, 
ambas somavam apenas 1% frente à introdução das máqui-
nas de combustível fóssil. A dependência da maquinaria 
agrícola (tratores, colheitadeiras, caminhões,...), cuja necessi-
dade atual em grandes plantações e monocultura é enorme. 
Desde a etapa de produção, a agricultura está “viciada” no 
petróleo.

O sistema agrícola atual, com o cultivo de alimentos em 
grandes estufas, independente da temporalidade e o clima 
mostra que, mesmo assim, a necessidade de derivados de petróleo e o consumo 
energético ainda são elevados. Desde mangueiras passando por contêineres, acol-
choados, malhas até o teto e cobertas, tudo é de plástico. O Estado espanhol, de 
acordo com os dados do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, está no centro do 
cultivo com o plástico na Europa mediterrânea com 66 mil hectares cultivados, a 
maior parte em Andaluzia e, em particular em Almería, seguida, mais distantemente, 
de Múrcia e das Ilhas Canárias. E, o que fazer com tanto plástico uma vez que sua vida 
útil chega ao fim?

O uso intensivo de fertilizantes e pesticidas químicos são uma mostra a mais da 
dependência do modelo alimentar do petróleo. A comercialização de fertilizantes e 
pesticidas aumentaram em 18% e 160% entre os anos de 1980 e 1998, respectiva-
mente, de acordo com o relatório Eating oil: food suply in a changing climate. O siste-
ma agrícola dominante necessita de altas doses de fertilizantes elaborados com 
petróleo e gás natural, como amoníaco, ureia etc., que substituem os nutrientes do 
solo. Multinacionais petroleiras, como Repsol, Exxon Mobile, Shell, Petrobrás contam 
em suas carteiras com os investimentos em produção e comercialização de fertili-
zantes agrícolas.

Os pesticidas químicos de síntese são outra fonte importante de dependência deste 
combustível fóssil. A revolução verde, como analisávamos, generalizou o uso de pesti-
cidas e, em consequência, a necessidade de petróleo para elabora-los. E tudo isto, 
sem mencionar o impacto sobre o meio-ambiente que tais agrotóxicos, a contami-

nação e o esgotamento de terras e de águas, 
além das consequências para a saúde de 
campesinos e consumidores.

Alimento viajante
Observamos a necessidade de petróleo, 
assim como, das longas viagens que os 
alimentos realizam: desde o local de seu 
cultivo até o lugar em que serão consumi-
dos. Calcula-se que a comida viaja em média 
cinco mil quilômetros do campo até o prato, 
segundo o informe dos  Amigos da Terra, 
com o hidrocarboneto necessário e impacto 
ambiental consequente. Estes “alimentos 
viajantes”, de acordo com tal informe, geram 
quase cinco milhões de toneladas de CO2 ao 
ano, contribuindo para o agravamento da 
mudança climática.

A globalização alimentar, em sua corrida para obter o máximo benefício, desloca a 
produção de alimentos, como o fez com tantos outros âmbitos da economia produti-
va. Ela produz-se em grande escala nos países do Sul, aproveitando-se de condições 
de trabalho precárias e da legislação ambiental inexistente e, posteriormente, vende 
sua mercadoria na Europa a um preço competitivo. Ou produz ao Norte, graças a sub-
venções agrárias que estão nas mãos de grandes empresas, para depois comercial-
izar as tais mercadorias subsidiadas na outra ponta do planeta, vendendo abaixo do 
preço do custo e fazendo uma concorrência desleal à produção interna. Aqui reside o 
porquê dos alimentos “quilométricos”: o máximo benefício para alguns poucos e a 
máxima precariedade, pobreza e contaminação ambiental para a maioria.

No ano de 2007, o Estado espanhol importou mais de 29 milhões de toneladas de 
alimentos, cerca de 50% a mais que em 1995. Três quartos foram cereais, preparados 
de cereais e alimentos para o gado industrial, a maior parte vinda da Europa, América 
Central e do Sul, como indica o relatório Alimentos Quilométricos. Inclusive os alimen-
tos típicos, como o grão de bico ou o vinho, acabaram sendo consumindo a milhares 
de quilômetros de distância. Cerca de 87% do grão de bico que comemos na Espanha 
vem do México, no estado Espanhol seu cultivo caiu progressivamente. Qual é o senti-
do de tal atividade internacional tão intensa, a partir de um ponto de vista social e 
meio-ambiental? Nenhum.

Uma comida típica dominical na Grã Bretanha, ou as batatas da Itália, cenouras da 
África do Sul, feijões da Tailândia, vitela da Austrália, brócolis da Guatemala e o mo-
rango da Califórnia e uvas da Nova Zelândia como sobremesa geram, de acordo com 
o relatório Eating oil: food suply in a changing climate, 650 vezes mais gases de efeito 
estufa, devido ao transporte, do que se tal comida tivesse sido cultivada e comprada 

localmente. O total de quilômetros que o conjunto destes “ali-
mentos viajantes” somam do campo até a mesa é de 81 mil, o 
equivalente a duas voltas inteiras no planeta terra. Algo irracio-
nal se tivermos em conta que muitos destes produtos também 
são cultivados no próprio território.   A Grã Bretanha importa 
grandes quantidades de leite, de porco, cordeiro e outros 
alimentos básicos, apesar de exportar quantidades similares 
dos mesmos. Na Espanha, ocorre o mesmo.

Comendo plástico
E uma vez que os alimentos chegam ao supermercado, o que 
ocorre? Plástico e mais plástico, com derivados do petróleo. 
Assim, encontramos uma embalagem primária que contém o 
alimento, uma embalagem secundária que permite uma 
exibição atrativa no estabelecimento e, finalmente, sacolas 
para levá-lo do “super” a casa. Na Catalunha, por exemplo, dos 
quatro milhões de toneladas anuais de resíduos, cerca de 25% 

correspondem a sacos de embalagens de plástico. Os supermercados embalam tudo, 
a venda a granel é algo do passado. Um estudo encomendado pela Agência Catalã do 
Consumo, concluiu que comprar no comércio local gera cerca de 69% a menos de 
resíduos do que um supermercado ou  uma grande área.

Uma anedota pessoal ilustra bem esta tendência. No início, as casas compravam a 
água engarrafada, em grandes garrafas de vidro de oito litros, hoje quase toda a água 
que é comercializada está engarrafada em embalagens plásticas. E está na moda, 
inclusive, compra-las em “packs” de seis unidades de um litro e meio. Não é de estran-
har, pois, que dos 260 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, a maior 
parte seja de recipientes de água ou leite, como indica a Fundação Terra. O Estado 
espanhol, de acordo com a fonte, é o principal produtor na Europa de sacolas plásti-
cas de apenas um uso e o terceiro consumidor. Calcula-se que a vida útil de uma 
sacola plástica é de 12 minutos em média, contudo sua decomposição pode demorar 
cerca de 400 anos. Então, tirem suas próprias conclusões.

Vivemos em um planeta de plástico, como retratou brilhantemente o austríaco 
Werner Boote em seu filme “Plastic Planet” (2009), no qual afirmava: “A quantidade de 
plástico que temos produzido desde o início da era do plástico é suficiente para circu-
lar até seis vezes o planeta com sacolas”. E não é só isso, que impacto há na saúde 
essa onipresença em nossa vida cotidiana? 
Um depoimento em tal filme dizia: “Comemos 
e bebemos plástico”. E isto, como denuncia o 
documentário, tarde ou cedo, nos trará a 
fatura.

A grande distribuição não apenas generalizou 
o consumo de grandes quantidades de plásti-
co como, também, do uso do carro para ir às 
compras. A proliferação de hipermercados, 

grandes armazéns e centros comerciais na periferia das cidades forçou o uso de 
carros particulares para deslocar-se até estes estabelecimentos.  Ao tomarmos a Grã 
Bretanha como exemplo, e como indica o relatório Eating oil: food suply in a changing 
climate, entre os anos de 1985/86 e 1996/98 o número de viagens na semana, por 
pessoa, para fazer compras com o carro passou de 1,7 para 2,4. O total da distância 
percorrida também aumentou, dos 14 km por pessoa na semana, para 22 km, um 
aumento de 57%. Mais quilômetros, mais petróleo e mais CO2, em detrimento, além 
de tudo, do comércio local. Se no ano de 1998 existiam no Estado espanhol 95 mil 
estabelecimentos, em 2004 este número foi reduzido em 25 mil.

O que fazer?
De acordo com a Agência Internacional da Energia, a produção de petróleo convencio-
nal alcançou seu pico em 2006. Em um mundo onde o petróleo é escasso o que e 
como vamos comer? Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que enquanto 
maior for da agricultura industrial, intensiva, quilométrica, globalizada, maior será a 
dependência do petróleo. Em contramão, quanto mais estivermos em um sistema de 
pequena agricultura, agroecológica, local, de temporada, menor será a “dependência” 
dos combustíveis fósseis. A conclusão, creio, é óbvia.

É urgente apostar em um modelo de agricultura e alimentação antagônico ao domi-
nante, que coloque no centro as necessidades da maioria e do ecossistema. Não se 
trata de uma volta romântica ao passado, mas da necessidade urgente de cuidar da 
terra e garantir a comida para todos. Ou apostamos na mudança ou, quando não 
houver mais remédio, outros farão, como tantas vezes, negócio com nossa miséria. 
Não deixemos que a história se repita.

nação e o esgotamento de terras e de águas, 
além das consequências para a saúde de 
campesinos e consumidores.

Observamos a necessidade de petróleo, 
assim como, das longas viagens que os 
alimentos realizam: desde o local de seu 
cultivo até o lugar em que serão consumi
dos. Calcula-se que a comida viaja em média 
cinco mil quilômetros do campo até o prato, 
segundo o informe dos  Amigos da Terra, 
com o hidrocarboneto necessário e impacto 
ambiental consequente. Estes “alimentos 
viajantes”, de acordo com tal informe, geram 
quase cinco milhões de toneladas de CO2 ao 
ano, contribuindo para o agravamento da 
mudança climática.
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A agricultura industrial nos tornou dependentes do petróleo. Desde o cultivo, a 
colheita, a comercialização até o consumo, ele tornou-se uma necessidade. 

A revolução verde, as políticas que diziam que iriam modernizar a agricultura e aca-
bariam com a fome, e que foram implementadas entre os anos 40 e 70, nos transfor-
maram em “junkies” (dependentes) deste combustível fóssil, em parte graças a seu 
preço relativamente barato. A mecanização dos sistemas agrícolas e o uso intensivo 
de fertilizantes e pesticidas químicos são o melhor exemplo de tal cenário. Estas políti-
cas significaram a privatização da agricultura, deixando-nos, agricultores e consumi-
dores, nas mãos de poucas empresas do agronegócio.

Apesar de a revolução verde insistir que aumentaria a produção de comida e, como 
consequência, iríamos ter o fim da fome, na realidade não observou-se esse resulta-
do. Por um lado, sabemos que a produção por hectare cresceu. De acordo com dados 
da  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), entre os 
anos 70 e 90, o total de alimentos per capita a nível mundial subiu cerca de 11%. Con-
tudo, isto não repercutiu, como assinala  Jorge Riechmann  em sua obra “Cuidar la 
(T)tierra’”, em uma diminuição real da fome, já que o número de pessoas famintas no 
planeta, nesse mesmo período e sem contar a China, cuja política agrícola, regia-se em 
outros parâmetros, ascendeu, também em 11%, isto é dos 536 milhões para os 597.

Em troca, a revolução verde teve consequências muito negativas para pequenos e 

médios agricultores e para a segurança alimentar em longo prazo. Concretamente, o 
poder das empresas agroindustriais aumentou em toda a cadeia produtiva, provocan-
do a perda de 90% da agro e biodiversidade, reduzindo-se massivamente o nível 
freático, aumentando-se a salinização e a erosão do solo, e deslocando milhares de 
agricultores do campo para cidades miseráveis, desmantelando os sistemas agrícolas 
tradicionais e nos tornando dependentes do petróleo.

Uma agricultura “junkie”
A introdução da maquinaria agrícola em grande escala foi um 
dos primeiros passos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 
1850, como indica o informe  Food, Energy and Society, a 
tração animal era a principal fonte de energia no campo e 
representava cerca de 53% do total, seguida da força 
humana, com cerca de 13%. Cem anos mais tarde, em 1950, 
ambas somavam apenas 1% frente à introdução das máqui-
nas de combustível fóssil. A dependência da maquinaria 
agrícola (tratores, colheitadeiras, caminhões,...), cuja necessi-
dade atual em grandes plantações e monocultura é enorme. 
Desde a etapa de produção, a agricultura está “viciada” no 
petróleo.

O sistema agrícola atual, com o cultivo de alimentos em 
grandes estufas, independente da temporalidade e o clima 
mostra que, mesmo assim, a necessidade de derivados de petróleo e o consumo 
energético ainda são elevados. Desde mangueiras passando por contêineres, acol-
choados, malhas até o teto e cobertas, tudo é de plástico. O Estado espanhol, de 
acordo com os dados do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, está no centro do 
cultivo com o plástico na Europa mediterrânea com 66 mil hectares cultivados, a 
maior parte em Andaluzia e, em particular em Almería, seguida, mais distantemente, 
de Múrcia e das Ilhas Canárias. E, o que fazer com tanto plástico uma vez que sua vida 
útil chega ao fim?

O uso intensivo de fertilizantes e pesticidas químicos são uma mostra a mais da 
dependência do modelo alimentar do petróleo. A comercialização de fertilizantes e 
pesticidas aumentaram em 18% e 160% entre os anos de 1980 e 1998, respectiva-
mente, de acordo com o relatório Eating oil: food suply in a changing climate. O siste-
ma agrícola dominante necessita de altas doses de fertilizantes elaborados com 
petróleo e gás natural, como amoníaco, ureia etc., que substituem os nutrientes do 
solo. Multinacionais petroleiras, como Repsol, Exxon Mobile, Shell, Petrobrás contam 
em suas carteiras com os investimentos em produção e comercialização de fertili-
zantes agrícolas.

Os pesticidas químicos de síntese são outra fonte importante de dependência deste 
combustível fóssil. A revolução verde, como analisávamos, generalizou o uso de pesti-
cidas e, em consequência, a necessidade de petróleo para elabora-los. E tudo isto, 
sem mencionar o impacto sobre o meio-ambiente que tais agrotóxicos, a contami-

nação e o esgotamento de terras e de águas, 
além das consequências para a saúde de 
campesinos e consumidores.

Alimento viajante
Observamos a necessidade de petróleo, 
assim como, das longas viagens que os 
alimentos realizam: desde o local de seu 
cultivo até o lugar em que serão consumi-
dos. Calcula-se que a comida viaja em média 
cinco mil quilômetros do campo até o prato, 
segundo o informe dos  Amigos da Terra, 
com o hidrocarboneto necessário e impacto 
ambiental consequente. Estes “alimentos 
viajantes”, de acordo com tal informe, geram 
quase cinco milhões de toneladas de CO2 ao 
ano, contribuindo para o agravamento da 
mudança climática.

A globalização alimentar, em sua corrida para obter o máximo benefício, desloca a 
produção de alimentos, como o fez com tantos outros âmbitos da economia produti-
va. Ela produz-se em grande escala nos países do Sul, aproveitando-se de condições 
de trabalho precárias e da legislação ambiental inexistente e, posteriormente, vende 
sua mercadoria na Europa a um preço competitivo. Ou produz ao Norte, graças a sub-
venções agrárias que estão nas mãos de grandes empresas, para depois comercial-
izar as tais mercadorias subsidiadas na outra ponta do planeta, vendendo abaixo do 
preço do custo e fazendo uma concorrência desleal à produção interna. Aqui reside o 
porquê dos alimentos “quilométricos”: o máximo benefício para alguns poucos e a 
máxima precariedade, pobreza e contaminação ambiental para a maioria.

No ano de 2007, o Estado espanhol importou mais de 29 milhões de toneladas de 
alimentos, cerca de 50% a mais que em 1995. Três quartos foram cereais, preparados 
de cereais e alimentos para o gado industrial, a maior parte vinda da Europa, América 
Central e do Sul, como indica o relatório Alimentos Quilométricos. Inclusive os alimen-
tos típicos, como o grão de bico ou o vinho, acabaram sendo consumindo a milhares 
de quilômetros de distância. Cerca de 87% do grão de bico que comemos na Espanha 
vem do México, no estado Espanhol seu cultivo caiu progressivamente. Qual é o senti-
do de tal atividade internacional tão intensa, a partir de um ponto de vista social e 
meio-ambiental? Nenhum.

Uma comida típica dominical na Grã Bretanha, ou as batatas da Itália, cenouras da 
África do Sul, feijões da Tailândia, vitela da Austrália, brócolis da Guatemala e o mo-
rango da Califórnia e uvas da Nova Zelândia como sobremesa geram, de acordo com 
o relatório Eating oil: food suply in a changing climate, 650 vezes mais gases de efeito 
estufa, devido ao transporte, do que se tal comida tivesse sido cultivada e comprada 

localmente. O total de quilômetros que o conjunto destes “ali-
mentos viajantes” somam do campo até a mesa é de 81 mil, o 
equivalente a duas voltas inteiras no planeta terra. Algo irracio-
nal se tivermos em conta que muitos destes produtos também 
são cultivados no próprio território.   A Grã Bretanha importa 
grandes quantidades de leite, de porco, cordeiro e outros 
alimentos básicos, apesar de exportar quantidades similares 
dos mesmos. Na Espanha, ocorre o mesmo.

Comendo plástico
E uma vez que os alimentos chegam ao supermercado, o que 
ocorre? Plástico e mais plástico, com derivados do petróleo. 
Assim, encontramos uma embalagem primária que contém o 
alimento, uma embalagem secundária que permite uma 
exibição atrativa no estabelecimento e, finalmente, sacolas 
para levá-lo do “super” a casa. Na Catalunha, por exemplo, dos 
quatro milhões de toneladas anuais de resíduos, cerca de 25% 

correspondem a sacos de embalagens de plástico. Os supermercados embalam tudo, 
a venda a granel é algo do passado. Um estudo encomendado pela Agência Catalã do 
Consumo, concluiu que comprar no comércio local gera cerca de 69% a menos de 
resíduos do que um supermercado ou  uma grande área.

Uma anedota pessoal ilustra bem esta tendência. No início, as casas compravam a 
água engarrafada, em grandes garrafas de vidro de oito litros, hoje quase toda a água 
que é comercializada está engarrafada em embalagens plásticas. E está na moda, 
inclusive, compra-las em “packs” de seis unidades de um litro e meio. Não é de estran-
har, pois, que dos 260 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, a maior 
parte seja de recipientes de água ou leite, como indica a Fundação Terra. O Estado 
espanhol, de acordo com a fonte, é o principal produtor na Europa de sacolas plásti-
cas de apenas um uso e o terceiro consumidor. Calcula-se que a vida útil de uma 
sacola plástica é de 12 minutos em média, contudo sua decomposição pode demorar 
cerca de 400 anos. Então, tirem suas próprias conclusões.

Vivemos em um planeta de plástico, como retratou brilhantemente o austríaco 
Werner Boote em seu filme “Plastic Planet” (2009), no qual afirmava: “A quantidade de 
plástico que temos produzido desde o início da era do plástico é suficiente para circu-
lar até seis vezes o planeta com sacolas”. E não é só isso, que impacto há na saúde 
essa onipresença em nossa vida cotidiana? 
Um depoimento em tal filme dizia: “Comemos 
e bebemos plástico”. E isto, como denuncia o 
documentário, tarde ou cedo, nos trará a 
fatura.

A grande distribuição não apenas generalizou 
o consumo de grandes quantidades de plásti-
co como, também, do uso do carro para ir às 
compras. A proliferação de hipermercados, 

grandes armazéns e centros comerciais na periferia das cidades forçou o uso de 
carros particulares para deslocar-se até estes estabelecimentos.  Ao tomarmos a Grã 
Bretanha como exemplo, e como indica o relatório Eating oil: food suply in a changing 
climate, entre os anos de 1985/86 e 1996/98 o número de viagens na semana, por 
pessoa, para fazer compras com o carro passou de 1,7 para 2,4. O total da distância 
percorrida também aumentou, dos 14 km por pessoa na semana, para 22 km, um 
aumento de 57%. Mais quilômetros, mais petróleo e mais CO2, em detrimento, além 
de tudo, do comércio local. Se no ano de 1998 existiam no Estado espanhol 95 mil 
estabelecimentos, em 2004 este número foi reduzido em 25 mil.

O que fazer?
De acordo com a Agência Internacional da Energia, a produção de petróleo convencio-
nal alcançou seu pico em 2006. Em um mundo onde o petróleo é escasso o que e 
como vamos comer? Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que enquanto 
maior for da agricultura industrial, intensiva, quilométrica, globalizada, maior será a 
dependência do petróleo. Em contramão, quanto mais estivermos em um sistema de 
pequena agricultura, agroecológica, local, de temporada, menor será a “dependência” 
dos combustíveis fósseis. A conclusão, creio, é óbvia.

É urgente apostar em um modelo de agricultura e alimentação antagônico ao domi-
nante, que coloque no centro as necessidades da maioria e do ecossistema. Não se 
trata de uma volta romântica ao passado, mas da necessidade urgente de cuidar da 
terra e garantir a comida para todos. Ou apostamos na mudança ou, quando não 
houver mais remédio, outros farão, como tantas vezes, negócio com nossa miséria. 
Não deixemos que a história se repita.

lar até seis vezes o planeta com sacolas”. E não é só isso, que impacto há na saúde 

A grande distribuição não apenas generalizou 
o consumo de grandes quantidades de plásti-
co como, também, do uso do carro para ir às 

grandes quantidades de leite, de porco, cordeiro e outros 
alimentos básicos, apesar de exportar quantidades similares 
dos mesmos. Na Espanha, ocorre o mesmo.

E uma vez que os alimentos chegam ao supermercado, o que 
ocorre? Plástico e mais plástico, com derivados do petróleo. 
Assim, encontramos uma embalagem primária que contém o 
alimento, uma embalagem secundária que permite uma 
exibição atrativa no estabelecimento e, finalmente, sacolas 
para levá-lo do “super” a casa. Na Catalunha, por exemplo, dos 

correspondem a sacos de embalagens de plástico. Os supermercados embalam tudo, 

A agricultura industrial nos tornou dependentes do petróleo. Desde o cultivo, a 
colheita, a comercialização até o consumo, ele tornou-se uma necessidade. 

A revolução verde, as políticas que diziam que iriam modernizar a agricultura e aca-
bariam com a fome, e que foram implementadas entre os anos 40 e 70, nos transfor-
maram em “junkies” (dependentes) deste combustível fóssil, em parte graças a seu 
preço relativamente barato. A mecanização dos sistemas agrícolas e o uso intensivo 
de fertilizantes e pesticidas químicos são o melhor exemplo de tal cenário. Estas políti-
cas significaram a privatização da agricultura, deixando-nos, agricultores e consumi-
dores, nas mãos de poucas empresas do agronegócio.

Apesar de a revolução verde insistir que aumentaria a produção de comida e, como 
consequência, iríamos ter o fim da fome, na realidade não observou-se esse resulta-
do. Por um lado, sabemos que a produção por hectare cresceu. De acordo com dados 
da  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), entre os 
anos 70 e 90, o total de alimentos per capita a nível mundial subiu cerca de 11%. Con-
tudo, isto não repercutiu, como assinala  Jorge Riechmann  em sua obra “Cuidar la 
(T)tierra’”, em uma diminuição real da fome, já que o número de pessoas famintas no 
planeta, nesse mesmo período e sem contar a China, cuja política agrícola, regia-se em 
outros parâmetros, ascendeu, também em 11%, isto é dos 536 milhões para os 597.

Em troca, a revolução verde teve consequências muito negativas para pequenos e 

médios agricultores e para a segurança alimentar em longo prazo. Concretamente, o 
poder das empresas agroindustriais aumentou em toda a cadeia produtiva, provocan-
do a perda de 90% da agro e biodiversidade, reduzindo-se massivamente o nível 
freático, aumentando-se a salinização e a erosão do solo, e deslocando milhares de 
agricultores do campo para cidades miseráveis, desmantelando os sistemas agrícolas 
tradicionais e nos tornando dependentes do petróleo.

Uma agricultura “junkie”
A introdução da maquinaria agrícola em grande escala foi um 
dos primeiros passos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 
1850, como indica o informe  Food, Energy and Society, a 
tração animal era a principal fonte de energia no campo e 
representava cerca de 53% do total, seguida da força 
humana, com cerca de 13%. Cem anos mais tarde, em 1950, 
ambas somavam apenas 1% frente à introdução das máqui-
nas de combustível fóssil. A dependência da maquinaria 
agrícola (tratores, colheitadeiras, caminhões,...), cuja necessi-
dade atual em grandes plantações e monocultura é enorme. 
Desde a etapa de produção, a agricultura está “viciada” no 
petróleo.

O sistema agrícola atual, com o cultivo de alimentos em 
grandes estufas, independente da temporalidade e o clima 
mostra que, mesmo assim, a necessidade de derivados de petróleo e o consumo 
energético ainda são elevados. Desde mangueiras passando por contêineres, acol-
choados, malhas até o teto e cobertas, tudo é de plástico. O Estado espanhol, de 
acordo com os dados do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, está no centro do 
cultivo com o plástico na Europa mediterrânea com 66 mil hectares cultivados, a 
maior parte em Andaluzia e, em particular em Almería, seguida, mais distantemente, 
de Múrcia e das Ilhas Canárias. E, o que fazer com tanto plástico uma vez que sua vida 
útil chega ao fim?

O uso intensivo de fertilizantes e pesticidas químicos são uma mostra a mais da 
dependência do modelo alimentar do petróleo. A comercialização de fertilizantes e 
pesticidas aumentaram em 18% e 160% entre os anos de 1980 e 1998, respectiva-
mente, de acordo com o relatório Eating oil: food suply in a changing climate. O siste-
ma agrícola dominante necessita de altas doses de fertilizantes elaborados com 
petróleo e gás natural, como amoníaco, ureia etc., que substituem os nutrientes do 
solo. Multinacionais petroleiras, como Repsol, Exxon Mobile, Shell, Petrobrás contam 
em suas carteiras com os investimentos em produção e comercialização de fertili-
zantes agrícolas.

Os pesticidas químicos de síntese são outra fonte importante de dependência deste 
combustível fóssil. A revolução verde, como analisávamos, generalizou o uso de pesti-
cidas e, em consequência, a necessidade de petróleo para elabora-los. E tudo isto, 
sem mencionar o impacto sobre o meio-ambiente que tais agrotóxicos, a contami-

nação e o esgotamento de terras e de águas, 
além das consequências para a saúde de 
campesinos e consumidores.

Alimento viajante
Observamos a necessidade de petróleo, 
assim como, das longas viagens que os 
alimentos realizam: desde o local de seu 
cultivo até o lugar em que serão consumi-
dos. Calcula-se que a comida viaja em média 
cinco mil quilômetros do campo até o prato, 
segundo o informe dos  Amigos da Terra, 
com o hidrocarboneto necessário e impacto 
ambiental consequente. Estes “alimentos 
viajantes”, de acordo com tal informe, geram 
quase cinco milhões de toneladas de CO2 ao 
ano, contribuindo para o agravamento da 
mudança climática.

A globalização alimentar, em sua corrida para obter o máximo benefício, desloca a 
produção de alimentos, como o fez com tantos outros âmbitos da economia produti-
va. Ela produz-se em grande escala nos países do Sul, aproveitando-se de condições 
de trabalho precárias e da legislação ambiental inexistente e, posteriormente, vende 
sua mercadoria na Europa a um preço competitivo. Ou produz ao Norte, graças a sub-
venções agrárias que estão nas mãos de grandes empresas, para depois comercial-
izar as tais mercadorias subsidiadas na outra ponta do planeta, vendendo abaixo do 
preço do custo e fazendo uma concorrência desleal à produção interna. Aqui reside o 
porquê dos alimentos “quilométricos”: o máximo benefício para alguns poucos e a 
máxima precariedade, pobreza e contaminação ambiental para a maioria.

No ano de 2007, o Estado espanhol importou mais de 29 milhões de toneladas de 
alimentos, cerca de 50% a mais que em 1995. Três quartos foram cereais, preparados 
de cereais e alimentos para o gado industrial, a maior parte vinda da Europa, América 
Central e do Sul, como indica o relatório Alimentos Quilométricos. Inclusive os alimen-
tos típicos, como o grão de bico ou o vinho, acabaram sendo consumindo a milhares 
de quilômetros de distância. Cerca de 87% do grão de bico que comemos na Espanha 
vem do México, no estado Espanhol seu cultivo caiu progressivamente. Qual é o senti-
do de tal atividade internacional tão intensa, a partir de um ponto de vista social e 
meio-ambiental? Nenhum.

Uma comida típica dominical na Grã Bretanha, ou as batatas da Itália, cenouras da 
África do Sul, feijões da Tailândia, vitela da Austrália, brócolis da Guatemala e o mo-
rango da Califórnia e uvas da Nova Zelândia como sobremesa geram, de acordo com 
o relatório Eating oil: food suply in a changing climate, 650 vezes mais gases de efeito 
estufa, devido ao transporte, do que se tal comida tivesse sido cultivada e comprada 

localmente. O total de quilômetros que o conjunto destes “ali-
mentos viajantes” somam do campo até a mesa é de 81 mil, o 
equivalente a duas voltas inteiras no planeta terra. Algo irracio-
nal se tivermos em conta que muitos destes produtos também 
são cultivados no próprio território.   A Grã Bretanha importa 
grandes quantidades de leite, de porco, cordeiro e outros 
alimentos básicos, apesar de exportar quantidades similares 
dos mesmos. Na Espanha, ocorre o mesmo.

Comendo plástico
E uma vez que os alimentos chegam ao supermercado, o que 
ocorre? Plástico e mais plástico, com derivados do petróleo. 
Assim, encontramos uma embalagem primária que contém o 
alimento, uma embalagem secundária que permite uma 
exibição atrativa no estabelecimento e, finalmente, sacolas 
para levá-lo do “super” a casa. Na Catalunha, por exemplo, dos 
quatro milhões de toneladas anuais de resíduos, cerca de 25% 

correspondem a sacos de embalagens de plástico. Os supermercados embalam tudo, 
a venda a granel é algo do passado. Um estudo encomendado pela Agência Catalã do 
Consumo, concluiu que comprar no comércio local gera cerca de 69% a menos de 
resíduos do que um supermercado ou  uma grande área.

Uma anedota pessoal ilustra bem esta tendência. No início, as casas compravam a 
água engarrafada, em grandes garrafas de vidro de oito litros, hoje quase toda a água 
que é comercializada está engarrafada em embalagens plásticas. E está na moda, 
inclusive, compra-las em “packs” de seis unidades de um litro e meio. Não é de estran-
har, pois, que dos 260 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, a maior 
parte seja de recipientes de água ou leite, como indica a Fundação Terra. O Estado 
espanhol, de acordo com a fonte, é o principal produtor na Europa de sacolas plásti-
cas de apenas um uso e o terceiro consumidor. Calcula-se que a vida útil de uma 
sacola plástica é de 12 minutos em média, contudo sua decomposição pode demorar 
cerca de 400 anos. Então, tirem suas próprias conclusões.

Vivemos em um planeta de plástico, como retratou brilhantemente o austríaco 
Werner Boote em seu filme “Plastic Planet” (2009), no qual afirmava: “A quantidade de 
plástico que temos produzido desde o início da era do plástico é suficiente para circu-
lar até seis vezes o planeta com sacolas”. E não é só isso, que impacto há na saúde 
essa onipresença em nossa vida cotidiana? 
Um depoimento em tal filme dizia: “Comemos 
e bebemos plástico”. E isto, como denuncia o 
documentário, tarde ou cedo, nos trará a 
fatura.

A grande distribuição não apenas generalizou 
o consumo de grandes quantidades de plásti-
co como, também, do uso do carro para ir às 
compras. A proliferação de hipermercados, 

grandes armazéns e centros comerciais na periferia das cidades forçou o uso de 
carros particulares para deslocar-se até estes estabelecimentos.  Ao tomarmos a Grã 
Bretanha como exemplo, e como indica o relatório Eating oil: food suply in a changing 
climate, entre os anos de 1985/86 e 1996/98 o número de viagens na semana, por 
pessoa, para fazer compras com o carro passou de 1,7 para 2,4. O total da distância 
percorrida também aumentou, dos 14 km por pessoa na semana, para 22 km, um 
aumento de 57%. Mais quilômetros, mais petróleo e mais CO2, em detrimento, além 
de tudo, do comércio local. Se no ano de 1998 existiam no Estado espanhol 95 mil 
estabelecimentos, em 2004 este número foi reduzido em 25 mil.

O que fazer?
De acordo com a Agência Internacional da Energia, a produção de petróleo convencio-
nal alcançou seu pico em 2006. Em um mundo onde o petróleo é escasso o que e 
como vamos comer? Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que enquanto 
maior for da agricultura industrial, intensiva, quilométrica, globalizada, maior será a 
dependência do petróleo. Em contramão, quanto mais estivermos em um sistema de 
pequena agricultura, agroecológica, local, de temporada, menor será a “dependência” 
dos combustíveis fósseis. A conclusão, creio, é óbvia.

É urgente apostar em um modelo de agricultura e alimentação antagônico ao domi-
nante, que coloque no centro as necessidades da maioria e do ecossistema. Não se 
trata de uma volta romântica ao passado, mas da necessidade urgente de cuidar da 
terra e garantir a comida para todos. Ou apostamos na mudança ou, quando não 
houver mais remédio, outros farão, como tantas vezes, negócio com nossa miséria. 
Não deixemos que a história se repita.

esse espaço é seu! faça aqui suas anotações
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Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais

É imprescindível refletirmos sobre os 
usos absurdos do petróleo em nossa 
sociedade, e sobre a nossa petrode-
pendência, tão evidente nos dias de 
hoje. Com esse objetivo a Campanha 
Nem Um Poço a Mais  apresentou o 
carro movido a óleo de cozinha (óleo 
vegetal) no #IVENA - Encontro Nacional 
de Agroecologia, realizado dos dias 31 de 
maio a 3 de junho, em Belo Horizonte. 

Viva o pasteleiro! 

#ÁreasLivresDePetróleo 
#expermentandoautonomias 
#AgroecologiaEpetróleoNaoSeMisturam

Sobre o ENA

“Nosso planeta tem que ser uma casa de bem estar para todos. Não queremos perder nossa 
história”. Dona Rosa, Liderança comunitária anciã de Jacaraípe/ES.

“Nos ofereceram uma riqueza que não existe. Todo empobrecimento da humanidade é 
provocado por esse desenvolvimento que está aí afora. E a gente não se dá conta que está 
cavando nossa própria sepultura” Seu Bi, Pescador ancião de Conceição da Barra/ES

BARRAR A EXPANSÃO E SUPERAR A CIVILIZAÇÃO PETROLEIRA
Reunidos no 3º. Seminário Nacional, nós, da Campanha “Nem um poço a mais!”, 
convocamos você e sua família, seus grupos coletivos e comunidades; conclamamos 
as redes e fóruns da sociedade civil brasileira e mundial para barrarmos a expansão 
da indústria e da civilização petroleira no Brasil.

De um lado, a violência da indústria petroleira extrativista. As pesquisas sísmicas, a 
perfuração de novos poços e a reativação de poços maduros, as tecnologias de 
fracking, o transporte por dutos, navios e caminhões tanques, os terminais de óleo 
e gás, os portos e refinarias de petróleo devastam os territórios tradicionais e distri-
tos industriais nas periferias urbanas. A exploração offshore privatiza o mar, os 
manguezais e expulsa as comunidades. Planejam as terras e as águas sem gente. 
Planejam as gentes sem as terras e as águas. Impossibilitam seus modos de vida, 
cultura e trabalho. Povos de pesca artesanal, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, 
caiçaras, camponeses, mulheres, negros e jovens são os principais alvos do etnocí-
dio racista, machista e petroleiro.

De outro lado, o consumo inconsequente e mal distribuído nas sociedades. A gasoli-
na, o diesel, óleo combustível, querosene, gás liquefeito, nafta, agrotóxicos, plástico, 
borracha, tintas, cosméticos e até fármacos. A petrodependência se alastra como 
epidemia. O uso desenfreado e o descarte dos derivados do petróleo poluem a terra, 
as nascentes, os rios e lagoas. Contamina os alimentos. A queima do gás e o processo 
industrial provoca chuva ácida e polui a atmosfera. Esquenta o clima do planeta. E 
depois inventam malabarismos para desviar o foco da causa do aquecimento global 
e manter a lógica de rodopios das Conferências e acordos internacionais do clima e 
da biodiversidade.

As ciências do desenvolvimento e do emprego, a economia verde compensatória, os 
métodos e métricas dos condicionantes induzem à lógica de rebanho do “quanto 
mais petróleo melhor: mais crescimento econômico, mais consumo, mais royalties, 
mais direitos”. Tudo farsa, apoiada em massiva propaganda e financiamentos das 
empresas e corporações petroleiras. Poluem os territórios mentais com a aceleração 
e automatização da vida, com a quimicalização, manipulação e o controle das subje-
tividades. Previna-se e tenha cuidado! A compensação nunca compensa, os condicio-
nantes não condicionam. A expansão petroleira destrói os direitos humanos e da 
natureza.

No Brasil, na floresta (AC e AM), na foz do Amazonas (PA e AP), na costa do Nordeste 
(MA/CE/RN), como na região de Suape (PE), em Sergipe e no Recôncavo baiano (BA), 
no Sapê do Norte e na foz do Rio Doce (ES), na Baixada Fluminense e na Baía de Gua-
nabara (RJ) e ao longo da vasta província do Pré-sal, nas águas profundas do Atlântico 
Sul (ES/RJ/SP/PR/SC). Na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, nos 
manguezais, a expansão petroleira não tem limite! Precisa ser detida.

Nesse aspecto, conclamamos nossos colegas da Via Campesina e demais da Cam-
panha “O petróleo tem que ser nosso.” para uma reflexão conjunta e um diálogo 
fraterno, a respeito da expansão petroleira. Compartilhamos a crítica contra a privat-
ização da Petrobras e internacionalização do setor no Brasil. A Shell, por exemplo, 
impera em alguns de nossos territórios tradicionais. Entretanto, nós, da Campanha 
“Nem um poço a mais!”, defendemos manter o petróleo e o gás no subsolo. Pois, 
mesmo que “nosso”, se extraído e usado, serão nossos também seus impactos e vio-
lações. Nossa será a destruição dos territórios e povos tradicionais, nossa a contami-
nação das águas e das terras, nossos serão os agrotóxicos e o racismo social e ambi-
ental. A soberania nacional não pode estar acima da soberania dos diferentes povos 
e territórios brasileiros. E também a Petrobras tem sido, ela mesma, uma multinacio-
nal implacável junto a povos indígenas no Equador, na Bolívia bem como na África.

O Governo Temer quer acelerar ainda mais a exploração de petróleo e gás no Brasil. 
Para isso lança o Plano Decenal de Energia (PDE) centrando 70% dos investimentos 
em petróleo e gás. Também o Plano REATE, para sacar as últimas gotas dos poços 
maduros, sem nenhuma reparação para o passivo socioambiental desses poços. 
Labirintos de poder sob controle dos partidos hegemônicos e das corporações nacio-
nais e internacionais, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e o Conselho Nacional de 

Política Energética anunciam uma agenda de leilões até 2022, ofertando novos 
blocos para exploração, em terra e no mar. A privatização do setor, principalmente 
na província do pré-sal, atrai as principais petroleiras multinacionais como a Shell, 
StatOil, Chevron, Repsol, BP, DEA, BHP, Total, Estaleiro Jurong, Porto Rotterdã, além 
das chinesas.

A velocidade dos negócios atropela qualquer cuidado e prevenção, tornando os 
licenciamentos cada vez mais ágeis e flexíveis, controlando os relatórios mais criteri-
osos de técnicos ambientais do próprio IBAMA e demais órgãos. As rápidas audiên-
cias públicas são monólogos de tecnocratas, armadilhas longamente tramadas 
contra os povos e a sociedade civil local. A consulta prévia é um desrespeito às 
comunidades locais. Tal como nos governos anteriores, no setor de petróleo e gás, a 
corrupção segue imperando na relação entre empresas e Estado. Ora mais estati-
zantes e nacionalistas, ora mais liberais e privatistas, o mecanismo desenvolvimen-
tista segue hegemônico, capturando o horizonte futuro e inviabilizando as bases de 
uma transição. Há que se construir uma terceira via para a Natureza e para socie-
dade brasileira, pós-capitalista e pós- petroleira.

Não estamos condenados a seguir o caminho suicida da sociedade produtivista e 
consumista, sem mais tempo e sentido para a vida. A justa distribuição da terra, a 
regularização dos territórios tradicionais, o cuidado com a Natureza, a defesa da 
água e do alimento, a crítica do racismo e do machismo. Antes de uma média per 
capta de consumo energético, precisamos saber: Que usos e modos de vida precis-
am de mais energia? E de quais energias?

Previna-se, cuide-se, despetrolize-se.

Carta do 3ºSeminário Nacional

 Jacaraípe, Espírito Santo, Brasil.
Dezembro 2017

“Nosso planeta tem que ser uma casa de bem estar para todos. Não queremos perder nossa 
história”. Dona Rosa, Liderança comunitária anciã de Jacaraípe/ES.

“Nos ofereceram uma riqueza que não existe. Todo empobrecimento da humanidade é 
provocado por esse desenvolvimento que está aí afora. E a gente não se dá conta que está 
cavando nossa própria sepultura” Seu Bi, Pescador ancião de Conceição da Barra/ES

BARRAR A EXPANSÃO E SUPERAR A CIVILIZAÇÃO PETROLEIRA
Reunidos no 3º. Seminário Nacional, nós, da Campanha “Nem um poço a mais!”, 
convocamos você e sua família, seus grupos coletivos e comunidades; conclamamos 
as redes e fóruns da sociedade civil brasileira e mundial para barrarmos a expansão 
da indústria e da civilização petroleira no Brasil.

De um lado, a violência da indústria petroleira extrativista. As pesquisas sísmicas, a 
perfuração de novos poços e a reativação de poços maduros, as tecnologias de 
fracking, o transporte por dutos, navios e caminhões tanques, os terminais de óleo 
e gás, os portos e refinarias de petróleo devastam os territórios tradicionais e distri-
tos industriais nas periferias urbanas. A exploração offshore privatiza o mar, os 
manguezais e expulsa as comunidades. Planejam as terras e as águas sem gente. 
Planejam as gentes sem as terras e as águas. Impossibilitam seus modos de vida, 
cultura e trabalho. Povos de pesca artesanal, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, 
caiçaras, camponeses, mulheres, negros e jovens são os principais alvos do etnocí-
dio racista, machista e petroleiro.

no marco do Dia Internacional dos Direitos Humanos

De outro lado, o consumo inconsequente e mal distribuído nas sociedades. A gasoli-
na, o diesel, óleo combustível, querosene, gás liquefeito, nafta, agrotóxicos, plástico, 
borracha, tintas, cosméticos e até fármacos. A petrodependência se alastra como 
epidemia. O uso desenfreado e o descarte dos derivados do petróleo poluem a terra, 
as nascentes, os rios e lagoas. Contamina os alimentos. A queima do gás e o processo 
industrial provoca chuva ácida e polui a atmosfera. Esquenta o clima do planeta. E 
depois inventam malabarismos para desviar o foco da causa do aquecimento global 
e manter a lógica de rodopios das Conferências e acordos internacionais do clima e 
da biodiversidade.

As ciências do desenvolvimento e do emprego, a economia verde compensatória, os 
métodos e métricas dos condicionantes induzem à lógica de rebanho do “quanto 
mais petróleo melhor: mais crescimento econômico, mais consumo, mais royalties, 
mais direitos”. Tudo farsa, apoiada em massiva propaganda e financiamentos das 
empresas e corporações petroleiras. Poluem os territórios mentais com a aceleração 
e automatização da vida, com a quimicalização, manipulação e o controle das subje-
tividades. Previna-se e tenha cuidado! A compensação nunca compensa, os condicio-
nantes não condicionam. A expansão petroleira destrói os direitos humanos e da 
natureza.

No Brasil, na floresta (AC e AM), na foz do Amazonas (PA e AP), na costa do Nordeste 
(MA/CE/RN), como na região de Suape (PE), em Sergipe e no Recôncavo baiano (BA), 
no Sapê do Norte e na foz do Rio Doce (ES), na Baixada Fluminense e na Baía de Gua-
nabara (RJ) e ao longo da vasta província do Pré-sal, nas águas profundas do Atlântico 
Sul (ES/RJ/SP/PR/SC). Na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, nos 
manguezais, a expansão petroleira não tem limite! Precisa ser detida.

Nesse aspecto, conclamamos nossos colegas da Via Campesina e demais da Cam-
panha “O petróleo tem que ser nosso.” para uma reflexão conjunta e um diálogo 
fraterno, a respeito da expansão petroleira. Compartilhamos a crítica contra a privat-
ização da Petrobras e internacionalização do setor no Brasil. A Shell, por exemplo, 
impera em alguns de nossos territórios tradicionais. Entretanto, nós, da Campanha 
“Nem um poço a mais!”, defendemos manter o petróleo e o gás no subsolo. Pois, 
mesmo que “nosso”, se extraído e usado, serão nossos também seus impactos e vio-
lações. Nossa será a destruição dos territórios e povos tradicionais, nossa a contami-
nação das águas e das terras, nossos serão os agrotóxicos e o racismo social e ambi-
ental. A soberania nacional não pode estar acima da soberania dos diferentes povos 
e territórios brasileiros. E também a Petrobras tem sido, ela mesma, uma multinacio-
nal implacável junto a povos indígenas no Equador, na Bolívia bem como na África.

O Governo Temer quer acelerar ainda mais a exploração de petróleo e gás no Brasil. 
Para isso lança o Plano Decenal de Energia (PDE) centrando 70% dos investimentos 
em petróleo e gás. Também o Plano REATE, para sacar as últimas gotas dos poços 
maduros, sem nenhuma reparação para o passivo socioambiental desses poços. 
Labirintos de poder sob controle dos partidos hegemônicos e das corporações nacio-
nais e internacionais, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e o Conselho Nacional de 

Política Energética anunciam uma agenda de leilões até 2022, ofertando novos 
blocos para exploração, em terra e no mar. A privatização do setor, principalmente 
na província do pré-sal, atrai as principais petroleiras multinacionais como a Shell, 
StatOil, Chevron, Repsol, BP, DEA, BHP, Total, Estaleiro Jurong, Porto Rotterdã, além 
das chinesas.

A velocidade dos negócios atropela qualquer cuidado e prevenção, tornando os 
licenciamentos cada vez mais ágeis e flexíveis, controlando os relatórios mais criteri-
osos de técnicos ambientais do próprio IBAMA e demais órgãos. As rápidas audiên-
cias públicas são monólogos de tecnocratas, armadilhas longamente tramadas 
contra os povos e a sociedade civil local. A consulta prévia é um desrespeito às 
comunidades locais. Tal como nos governos anteriores, no setor de petróleo e gás, a 
corrupção segue imperando na relação entre empresas e Estado. Ora mais estati-
zantes e nacionalistas, ora mais liberais e privatistas, o mecanismo desenvolvimen-
tista segue hegemônico, capturando o horizonte futuro e inviabilizando as bases de 
uma transição. Há que se construir uma terceira via para a Natureza e para socie-
dade brasileira, pós-capitalista e pós- petroleira.

Não estamos condenados a seguir o caminho suicida da sociedade produtivista e 
consumista, sem mais tempo e sentido para a vida. A justa distribuição da terra, a 
regularização dos territórios tradicionais, o cuidado com a Natureza, a defesa da 
água e do alimento, a crítica do racismo e do machismo. Antes de uma média per 
capta de consumo energético, precisamos saber: Que usos e modos de vida precis-
am de mais energia? E de quais energias?

Previna-se, cuide-se, despetrolize-se.
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O Carnaval Tático se inspirou no 
estudo de experiências de resistência 
e combate não armado de situações 
de injustiça e violação de direitos. Du-
rante a Semana Sem Petróleo de 2017 
experimentamos adaptar essas inspi-
rações principalmente às oficinas de 
comunicação realizadas no encontro.

Buscou-se referências no Clown Army, 
The Yes Man, Leo Bassi, e de experiên-
cias em arte mobilização.

A tática foi encontrar-se e refletir 
desde exercícios práticos que 
passaram por intervenções em notí-
cias de jornal, produ;áo de bottons, 
vídeo e fotografia passando pela pro-
dução de memes e as redes sociais.

O carnaval tático potencializa conex-
ões e um uso ecológico do mundo dig-
ital e do discurso midiático. 

O Carnaval tático é a própria capaci-
dade de articulação das comunidades, 
organizadas em grupos específicos 
que amparam o movimento como um 
todo, nesse caso, na ocasião da 
semana sem petróleo operamos a 
parte de comunicação da luta, princi-
palmente diante do leilão dos poços 
maduros da petrobrás no primeiro dia 
do encontro.

Diante da programação do encontro realizado na sede da FASE em Vitória com a presença de pesca-
dores tradicionais da costa capixaba, foi proposta uma experiência de aplicação do Carnaval Tático

CARNAVAL TÁTICO NA SEMANA SEM PETRÓLEO

FOTOS: Rosilene Miliotti / FASE

Ilustração: Maria Alejandra Munoz; Entre 2013 e 2015 foram 3 edições do Pedal Contra o pré sal. Ativistas, jornalistas, 
artistas, profesores pedalando quase 400 km pelo litoral capixaba. O objetivo do Pedal foi de mapear e dar visibilidade 
às violações dos direitos das comunidades onde há exploração petrolífera

No Brasil, a frota de veículos aumenta cada vez mais, ocasionando, consequen-
temente um aumento do consumo dos combustíveis: álcool, diesel e gasolina. 
Esse aumento impulsiona o crescimento de empreendimentos revendedores 
destes produtos. Tais combustíveis são líquidos inflamáveis e possuem em sua 
composição substâncias tóxicas que podem afetar a saúde e a segurança das 
pessoas que estejam expostos a eles.Componentes presentes na gasolina e no 
diesel, como os hidrocarbonetos e o benzeno são altamente prejudiciais à 
saúde, podendo ocasionar doenças no aparelho respiratório, pele e olhos, com 
a possibilidade de evolução até o câncer.   

Estamos tão acostumados com um mundo contaminado que muitas vezes nem 
enxergamos algo extremamente danoso. Os postos de gasolina com seus 
gases venenosos, riscos de explosão, substâncias cancerígenas, óleos contami-
nantes são um exemplo. É tão normal ver postos de gasolina para todo lado e 

eles parecem cumprir um papel de interesse de tantas pessoas : ABASTECER os 
automóveis, que nem nos questionamos sobre seus malefícios. As cidades têm 
um em cada esquina, e parece não se importar em andar, festejar e se alimen-
tar em cima dessas verdadeiras bombas. Os postos de gasolina vão se tornan-
do um lugar de encontro, mesmo com uma placa de caveira e todas as sinal-
izações vermelhas para todo lado. Não vemos ou não queremos ver? 

A dificuldade de acesso a informações e a ausência de debates críticos sobre 
esse tipo de empreendimento motivou a Campanha Nem Um Poço a Mais a 
unir esforços entre consumidores, 
estudiosos, ambientalistas e ativistas de direitos humanos a produzir algo que 
conecte as informações.  Este é um estudo aberto, e todas as colaborações são 
bem vindas.

- Contaminação do solo e da águas subterrâneas: os impactos ambientais que 
as atividades dos postos de serviços podem ocasionar é a contaminação do 
solo através de derramamentos de combustíveis e mais grave quando ocor-
rem vazamentos dos tanques de armazenamento de combustível enterrados 
no solo, que dependendo da gravidade e da característica do solo podem atin-
gir os lençóis freáticos ocasionando a contaminação da vizinhança através dos 
poços, que na maioria das vezes são usados como fonte da abastecimento de 
água das pessoas.
- Incêndio: um dos impactos ambientais causados pelas atividades dos postos 
de distribuição de combustíveis são os efeitos causados pelos incêndios, que 
quando ocorrem são bastante prejudiciais aos funcionários, clientes, propri-
etários, e vizinhança e podem causar vítimas fatais. Diante destes perigos, 
alguns cuidados devem ser tomados no manuseio dos produtos de petróleo, 
visando evitar incêndios e riscos às pessoas. 

(Fonte: XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, 2004 /  Análise dos Impactos 
Ambientais causados pelos Postos de distribuição de combustíveis: uma visão integrada)

Resíduos considerados perigosos:  
óleo usado, areia contaminada com 
combustível, mantas e cordões absor-
ventes, Filtros de óleo lubrificantes, de 
combustíveis de veículos e de ar, Borra 
e combustível proveniente da caixa 
separadora de água e óleo, vasilhame 
de óleo usado e estopas usadas.
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Ilustrações: Maria Alejandra Munoz 
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quando ocorrem são bastante prejudiciais aos funcionários, clientes, propri-
etários, e vizinhança e podem causar vítimas fatais. Diante destes perigos, 
alguns cuidados devem ser tomados no manuseio dos produtos de petróleo, 
visando evitar incêndios e riscos às pessoas. 
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A CAMPANHA NEM UM POÇO A MAIS ESTÁ EXPERI-
MENTANDO RODAR MOVIDA A ÓLEO VEGETAL REUTI-
LIZADO. ANTES MOVIDO A DIESEL, NOSSO CARRO É 
PARTE DE INICIATIVAS QUE REPENSAM NOSSA 
PETRODEPENDÊNCIA.

UM EXPERIMENTO

DEIXEMOS O PETRÓLEO NO SUBSOLO!

MELHOR É NAO COMER FRITURAS. MELHOR PARA 
SAÚDE POIS FOGE DOS ÓLEOS TRANSGÊNICOS DA 
SOJA, MILHO, CANOLA, GIRASSOL. SABE-SE LÁ, NO 
LONGO PRAZO. O QUE ESSES NOVOS SERES PODEM 
FAZER NO CORPO ANIMAL. MELHOR TAMBÉM PARA 
A NATUREZA, UM POUCO MAIS LIVRE DAS MONO-
CULTURAS QUÍMICAS.

E TAMBÉM PARA ONDE DEPOIS VAI O ÓLEO? PARA O RALO 
DOS RIOS, MANGUES E MARES? OU HAVERÁ TANTA SUJEIRA 
PRA FAZER SABAO? PREFIRA SEMPRE OS CRUS, OS COZI-
DOS OU ASSADOS. ÁGUA E ÓLEO NAO SE MISTURAM.

NÃO PRECISA REINVENTAR A RODA MAS SEMPRE SE PODE PERGUNTAR

O MOVIMENTO É MESMO NECESSÁRIO?
QUEM SABE DA PRA ESTAR DE BOA? POSSO MOVIMENTAR-ME SEM ME DESCOLAR NO ESPAÇO? 
POSSO APROXIMAR MINHAS NECESSIDADES COTIDIANAS DE ONDE VIVO?

NAS CIDADES ATRAVÉS DE INTENSA PROPAGANDA, CRÉDITO FARTO E MUITA ISENÇÃO FISCAL, 
ALGUM CIDADÃO PODE SE CONVENCER DA NECESSIDADE DE TER UM CARRO.

CONSIDERANDO  CUSTOS DE MANUTENÇÃO, GASOLINA, BLITZ, ESTACIONAMENTO, IPVA, VISITAS 
AO DETRAN, FLANELINHAS, RISCOS DE ATROPELAMENTOS, SEGUROS, PEDÁGIOS, COLISÕES, 
MULTAS E PONTOS NA CNH.

TUDO ISSO PARA SE LOCOMOVER EM UM TRÂNSITO INSANO, CONTAMINANTE, LENTO, NA 
LÓGICA DA CIVILIZAÇÃO URBANA E DA INDÚSTRIA DO AUTOMÓVEL PERDEMOS VIDA COM A 
DESCULPA DE GANHAR TEMPO! TEMPO PARA QUEM? PARA QUE?

NA DÚVIDA MELHOR DEIXAR O CARRRO (SE HOUVER GARAGEM), E SAIR A PÉ, OU DE BIKE, OU 
USAR TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUINDO CARONAS.

É BARATO E SEIMPLES TRANSFORMAR UM VELHO 
MOTOR A DIESEL PARA OPERAR COM ÓLEO RECI-
CLADO DE COZINHA! E FUNCIONA TAMBÉM PARA 
PEQUENOS TRATORESS E MÁQUINAS. 
UMA TECNOLOGIA PÓS-PETROLEIRA.

CARRO MOVIDO A ÓLEO DE COZINHA USADO
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CARRO MOVIDO A ÓLEO VEGETAL
No contexto da Campanha antipetroleira Nem Um Poço a Mais e em coerência com 
seus objetivos, estamos convertendo um motor movido a óleo diesel para o uso de 
óleo vegetal. O objetivo é apresentar o carro na Semana Sem Petróleo que aconte-
cerá em Vitória no Espírito Santo de 27 a 30 de setembro. O carro está sendo converti-
do em Belo Horizonte e queremos levá-lo para Vitória entre os dias 20 e 25 de setem-
bro, para tal iniciamos uma coleta de óleo residual de soja. A viagem será registrada 
bem como todo o processo de conversão. Neste projeto apresentamos alguns detal-
hes da conversão e da história dessa tecnologia.  

História e funcionamento dos motores diesel
foi inventado em 1893 pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel. O combustível usado 
foi o óleo de amendoim [óleo vegetal], e seu funcionamento é praticamente o 
mesmo até hoje nos motores a diesel modernos, em que a combustão acontece pelo 
aumento da temperatura provocada pela compressão do ar. 
Para deixar claro de forma didática o funcionamento da conversão, é necessário uma 
breve explicação de como funciona um motor a diesel: 

Fazendo a conversão diesel para óleo vegetal reciclado (OVR)
A princípio todos os motores diesel podem ser transformados para funcionar com 
óleo vegetal. Pois óleos vegetais em sua maioria são inflamáveis quando atingem 
temperaturas elevadas.� O diesel é obtido a partir da destilação do petróleo à tem-
peraturas de 250°C e 350 °C. O OVR quando coletado é 14 x mais grosso que o diesel 
e para usá-lo como combustível, antes de abastecer o tanque, é necessário um 
tempo para a decantação, lavagem e fervura, afim de eliminar todas as impurezas 
[resíduos sólidos] e a água. A adaptação do motor é basicamente um sistema de pré 
aquecimento do OVR, que quando aquecido a 80°C 

Descrição breve do que será feito
Optamos pelo Kia Sportage 2001 por ser um carro relativamente barato tratando-se 
de veículos com motor diesel, ser dotado de tração nas 4 rodas e por possuir o 
mesmo motor da Van Besta [carro de fácil manutenção por ser muito popular]. 

Externamente será feito um sistema de decantação, lavagem e fervura do OVR coleta-
do, com tonéis de ferro e bombonas de plástico de 200 litros. A conversão do motor 
do Kia Sportage 2001 a óleo diesel para óleo vegetal reciclado consistirá na instalação 
de um segundo tanque para o óleo vegetal reciclado e um sistema de pré aquecimen-
to antes da entrada do combustível na bomba injetora. O veículo continuará com o 
diesel normalmente, mas terá a opção de funcionar com o combustível vegetal 
também, como na maioria dos carros a gasolina adaptados para GNV.

Esse sistema de pré aquecimento será feito em duas etapas, uma elétrica [resistência 
elétrica], e outra via indução de calor [serpentina] aproveitando o calor desperdiçado 
da água do radiador e/ou calor do cano de descarga.

Esse primeiro estágio é ligado junto com o motor de arranque enquanto o carro 
ainda funciona com o óleo diesel. Nesse momento uma pequena parte do OVR é 
aquecido eletricamente em um tanque auxiliar de 1 litro [aproximadamente], até 
alcançar a temperatura de 80 °C em aproximadamente 3 minutos. Sua viscosidade 
praticamente cano de descarga.

Após esse primeiro ciclo, se seleciona [chave no painel] a mudança do diesel para 
OVR, daí em diante entra em funcionamento o segundo sistema de pré aquecimento 
[via serpentina] e o motor segue consumindo o OVR. 

Os resultados
O óleo vegetal queimado na combustão do motor é aproximadamente 78% menos 
poluente, que o óleo diesel. Pois não emite carbono tirado da terra e jogado no ar. O 
óleo vegetal, assim como o álcool, o biogás e carvão vegetal são de atmosfera limpa, 
porque saem de vegetais, que nada mais são do que gás carbônico seqüestrado do 
ar através da energia solar, da fotossíntese, da água. 

Além disso naturalmente o motor deve passar a emitir 40% menos fumaça, pois sua 
queima tende a ser mais completa. Usuários desse combustível tem relatado um 
aumento de 10% na potência do motor e no consumo km/lt. Alguns veículos não 
sofrem nenhuma alteração na relação potência/consumo. 

Alguns detalhes sobre o funcionamento
O motor frio inicia o funcionamento a óleo diesel e após aquecimento indicado por 
um termômetro no painel do carro, muda-se para o óleo vegetal.�É necessário o pro-
cesso reverso momentos antes de desligar o motor, voltando para o óleo diesel, para 
que o OVR não esfrie no interior da bomba injetora e no próximo arranque a frio o 
carro possa arrancar a óleo diesel novamente. 

CONTATO E MAIS INFORMAÇÕES
campanhanemumpocoamais@gmail.com
areaslivresdepetroleo@riseup.net
27 999549302
www.areaslivresdepetroleo.wordpress.com
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O motor frio inicia o funcionamento a óleo diesel e após aquecimento indicado por 
um termômetro no painel do carro, muda-se para o óleo vegetal.�É necessário o pro-
cesso reverso momentos antes de desligar o motor, voltando para o óleo diesel, para 
que o OVR não esfrie no interior da bomba injetora e no próximo arranque a frio o 
carro possa arrancar a óleo diesel novamente. 

CONTATO E MAIS INFORMAÇÕES
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História e funcionamento dos motores diesel
foi inventado em 1893 pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel. O combustível usado 
foi o óleo de amendoim [óleo vegetal], e seu funcionamento é praticamente o 
mesmo até hoje nos motores a diesel modernos, em que a combustão acontece pelo 
aumento da temperatura provocada pela compressão do ar. 
Para deixar claro de forma didática o funcionamento da conversão, é necessário uma 
breve explicação de como funciona um motor a diesel: 

Fazendo a conversão diesel para óleo vegetal reciclado (OVR)
A princípio todos os motores diesel podem ser transformados para funcionar com 
óleo vegetal. Pois óleos vegetais em sua maioria são inflamáveis quando atingem 
temperaturas elevadas.� O diesel é obtido a partir da destilação do petróleo à tem-
peraturas de 250°C e 350 °C. O OVR quando coletado é 14 x mais grosso que o diesel 
e para usá-lo como combustível, antes de abastecer o tanque, é necessário um 
tempo para a decantação, lavagem e fervura, afim de eliminar todas as impurezas 
[resíduos sólidos] e a água. A adaptação do motor é basicamente um sistema de pré 
aquecimento do OVR, que quando aquecido a 80°C 

Descrição breve do que será feito
Optamos pelo Kia Sportage 2001 por ser um carro relativamente barato tratando-se 
de veículos com motor diesel, ser dotado de tração nas 4 rodas e por possuir o 
mesmo motor da Van Besta [carro de fácil manutenção por ser muito popular]. 

Externamente será feito um sistema de decantação, lavagem e fervura do OVR coleta-
do, com tonéis de ferro e bombonas de plástico de 200 litros. A conversão do motor 
do Kia Sportage 2001 a óleo diesel para óleo vegetal reciclado consistirá na instalação 
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também, como na maioria dos carros a gasolina adaptados para GNV.

Esse sistema de pré aquecimento será feito em duas etapas, uma elétrica [resistência 
elétrica], e outra via indução de calor [serpentina] aproveitando o calor desperdiçado 
da água do radiador e/ou calor do cano de descarga.

Esse primeiro estágio é ligado junto com o motor de arranque enquanto o carro 
ainda funciona com o óleo diesel. Nesse momento uma pequena parte do OVR é 
aquecido eletricamente em um tanque auxiliar de 1 litro [aproximadamente], até 
alcançar a temperatura de 80 °C em aproximadamente 3 minutos. Sua viscosidade 
praticamente cano de descarga.

Após esse primeiro ciclo, se seleciona [chave no painel] a mudança do diesel para 
OVR, daí em diante entra em funcionamento o segundo sistema de pré aquecimento 
[via serpentina] e o motor segue consumindo o OVR. 

Os resultados
O óleo vegetal queimado na combustão do motor é aproximadamente 78% menos 
poluente, que o óleo diesel. Pois não emite carbono tirado da terra e jogado no ar. O 
óleo vegetal, assim como o álcool, o biogás e carvão vegetal são de atmosfera limpa, 
porque saem de vegetais, que nada mais são do que gás carbônico seqüestrado do 
ar através da energia solar, da fotossíntese, da água. 

Além disso naturalmente o motor deve passar a emitir 40% menos fumaça, pois sua 
queima tende a ser mais completa. Usuários desse combustível tem relatado um 
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cesso reverso momentos antes de desligar o motor, voltando para o óleo diesel, para 
que o OVR não esfrie no interior da bomba injetora e no próximo arranque a frio o 
carro possa arrancar a óleo diesel novamente. 
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EU SOU DOADORA DE ÓLEO!!! EU SOU DOADOR  DE ÓLEO! 

1 LITRO DE ÓLEO REUTILIZADO
20.000 LITROS DE ÁGUA QUE DEIXAM DE SER CONTAMINADOS

MENOS 1 LITRO DE DIESEL

SOBRE O CARRO E SUA CONVERSÃO
O CARRO PRECISA TER MOTOR A DIESEL POR QUE ESSES MOTORES FORAM DESENVOLVIDOS 

PARA FUNCIONAR COM ÓLEO DE AMENDOIM E OUTROS ÓLEO VEGETAIS.

A PURIFICAÇÃO DO ÓLEO PASSA POR PROCESSOS DE DECANTAÇÃO, LAVAGEM E FILTRAGEM.

É PRECISO TROCAR O FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO COM METADE DO TEMPO “NORMAL”. 
POR EXEMPLO : SE UM CARRO TEM QUE TROCAR O FILTRO COM 

10.000KM DEVERÁ SER TROCADO COM 5.000KM.

É IMPORTANTE SEMPRE GARANTIR QUE A BATERIA ESTEJA EM BOM ESTADO.

ALGUNS CARROS, CAMINHÕES, TOBATAS E BARCOS COM MOTOR A DIESEL SÓ NECESSITAM 
FAZER TODO O PROCESSO DE LIMPEZA DO ÓLEO MAS NÃO A CONVERSÃO.

É POSSÍVEL MISTURAR OS DOIS COMBUSTÍVEIS SEM NENHUMA PROPORÇÃO ESPECÍFICA.

ENTRE EM CONTATO 
TE AJUDAREMOS A

 ENTREGAR EM UM DE 
NOSSOS PONTOS DE COLETA

27 99805 90 51 
campanhanemumpocoamais@gmail.com

www.areaslivresdepetroleo.org

SEJA DOADOR DE ÓLEO !! FAÇA PARTE DESSA REDE! 

SOBRE O CARRO E SUA CONVERSÃO

VOCÊ SÓ PRECISA ARMAZENAR SUAS SOBRAS DE ÓLEO DA COZINHA EM RECIPIENTES COM 
TAMPA! PODE SER GALÃO, PET OU OUTRO. 

barqueata são pedro

Salve São Pedro, Salve os povos da pesca, 
Salve o trabalho de homens e mulheres, 
Salve seus territórios, Salve nossa moqueca!
Poluem o Espírito Santo as principais em-
presas petroleiras:Shell, Statoil, Total, Sino-
pec, Petrobrás. 
Exploram petróleo em terra e nas águas 
rasas,profundas e ultraprofundas. Reali-
zam pesquisas sísmicas, perfuram 
quilômetros para dentro da terra.Cruzam 
dutos por toda parte, mar, corais, mata, 
mangue, distritos urbanos.
Drenam lagoas, se apropriam e contami-
nam os territórios tradicionais dos povos 
da pesca. Prometem empregos, condicio-
nantes, compensações. Promessas vazias!
E pensar que boa parte dessa exploração 
serve para abastecer guerras violentas e 
trânsitos insans da civilização do 
automóvel.Servem ainda para a produção 
de plásticos descartáveis que entopem os 
lixões e agrotóxicos que envenenam os 
alimentos. São as principais responsáveis 
pela crise do clima.
A Campanha Nem Um Poço a Mais foi à 
tradicional Barqueata de São Pedro na 
Bahia de Vitória, uma grande festa com 
seus barcos coloridos e muita fé e 
devoção à São Pedro padroeiro dos povos 
da pesca. Com seu barco "plataforma" 
trouxe a crítica e irreverência para somar 
forças à luta cotidiana de quem vive do 
mar e para o mar.

Viva São Pedro!
Com a chave do Mar
Salve o povo da pesca!
Basta de expansão petroleira!
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ATOs contra a 14 RODADA do leilão da anp 

Ato em frente a Agência Nacional do Petróleo - Rio de Janeiro (RJ)

Ato na Praça Costa Pereira - Vitória (ES)
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os pesares dos leilões

Apesar das evidências dos enormes riscos que a petrodependência nos expõe, viven-
ciada por todos brasileiros com o desabastecimento generalizado e irrestrito provoca-
do pela paralisação do setor de caminhões,

Apesar da constatação de que a predominância do diesel/gasolina e do transporte 
rodoviário em detrimento de outros combustíveis e meios de transporte criam 
monopólios e imobilidade,

Apesar da total subordinação econômica, política, cultural e social às petroleiras nacio-
nais e internacionais,

Apesar das oscilações dos preços do petróleo nos deixar reféns e determinar tantas 
incertezas em nossas vidas,

Apesar do sistema de distribuição de mercadorias a grandes distâncias encarecer e 
dificultar o acesso a bens de primeira necessidade, 

Apesar dos acordos internacionais para não aquecer ainda mais o planeta com a 
queima dos combustíveis fósseis,

Apesar da poluição, contaminação e destruição de diversos territórios das águas, dos 
campos e das cidades com o consumo ilimitado e 
voraz do petróleo, 

Apesar deste padrão petroleiro insustentável de 
produção e consumo, 

Apesar de tantos pesares,

Amanhã há de ser outro dia...e o governo de Jair 
Bolsonaro, assim como o governo de MIchel 
Temer, os governos de Dilma Roussef e Lula da 
Silva e todos seus antecessores, insistem na 
expansão da exploração de petróleo e gás. Man-
tendo as Rodadas de Partilha da Produção do 
Pré-Sal, ofertando à leilão áreas que se sobrepõem 
aos territórios das comunidades tradicionais bra-
sileiras.
  
Ora, tenha a fineza de desinventar.
Você vai se dar mal
Etc e tal.
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Ouso dizer que é quase impossível encontrar alguém no Brasil que não saiba da 
existência da atividade de exploração de petróleo no país. Desde a descoberta do 
petróleo por aqui, 80 anos atrás, o tema chamou a atenção pública em alguns momen-
tos marcantes como durante a campanha do "Petróleo é Nosso" nos anos 40, nos 
anos 90 e poucos anos atrás com os debates em torno do pré-sal e os grandes leilões 
do petróleo. Se é difícil encontrar alguém que desconheça a existência da exploração 
de Petróleo no país, arrisco que são ainda mais raras aquelas que tem consciência da 
dimensão dessa atividade.  

Em 2018, segundo a ANP, 295.000 km² do território brasileiro estavam sob regime de 
concessão para petroleiras, como exposto no mapa abaixo, uma área maior do que 
todo o território da Nicarágua, da Guatemala e da Costa Rica juntos. Os retalhos colori-
dos espalhados pelo mapa do Brasil sobre a atividade de petróleo e gás no país real-
mente não são muito famosos, e ainda menos o processo de demarcação e utilização 
dessas áreas.   

Os leilões de petróleo começaram há 20 anos atrás, 
e antes disso, desde os anos 1940, o monopólio da 
Petrobras permitia a empresa total liberdade para 
escolher onde gostaria de perfurar um poço. Se, a 
partir dos estudos da empresa, o poço devesse ser 
furado do ponto onde estava o fogão da sua coz-
inha, bem… arranje uma outra cozinha, uma outra 
casa, outra vizinhança, porque com ou sem o título 
da terra o que tem por baixo dela continua a ser 
propriedade da união, a serviço dos interesses 
nacionais. Pode ser justo no fogão da sua cozinha, 
ou bem na rota do peixe que alimenta sua comuni-
dade há gerações, nos corais onde esses peixes e 

outros seres marinhos ou ribeirinhos se reproduzem, pode ser também no rio onde as 
crianças brincam e pescam ou na casa de farinha construída pelos seus bisavós. Se 
houver chance de explorar petróleo o interesse nacional não inclui você, sua comuni-
dade ou suas tradições.

Em 80 anos a única coisa que mudou é que esse modelo se expandiu e agora não é 
mais só a Petrobras a responsável pelas violações dos direitos das pessoas, das comu-
nidades, dos rios, mares e da terra. Nos 20 anos de leilões de petróleo no Brasil 24 
rodadas foram realizadas, das quais 7 aconteceram somente nos últimos dois anos e 
já outras 6 estão programadas até 2021. Ser nosso ou de outrem não questiona essa 
necessidade de retalhar terra, mares e rios, limitar o acesso de pessoas e animais a 
aquelas áreas, especialmente nessa velocidade assustadora. 

Qual é o valor de se viver em 
paz e respeito no seu 
território, com sua comuni-
dade e tradições? Em 2017, 
na 4ª Rodada de Acumu-
lações Marginais, o leilão 
incluía campos e poços que 
foram vendidos pelo valor de 
um carro popular, localiza-
dos a poucos metros de 
casas de pessoas que nem ao 
menos foram avisadas que 
aquela área seria vendida. E 
aí, qual é o seu lance?

esse espaço é seu! faça aqui suas anotações

QUAL É O SEU LANCE?
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Fonte: ANP, 2018.
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Em 2020 comemorarei  20 anos de parceria com a Fase ES. 
Será uma comemoração forte, dessas que marcam a vida de 
uma pessoa. Nosso encontro se deu por conta da confecção 
do documentário CRUZANDO O DESERTO VERDE, construído 
por uma rede composta por  diversas ongs e movimentos,  
que pretendia alertar sobre os impactos socioambientais da 
monocultura do eucalipto no ES e sul da Bahia. 

Esta aproximação transformou minha forma de perceber 
minha atuação enquanto profissional da comunicação. Foi 
através do contato com a realidade apresentada pela Fase-Es que assumi minha pos-
tura engajada, a qual nunca  abandonei e da qual tenho o maior orgulho.  Fizemos este 
primeiro documentário e nunca mais paramos de produzir filmes agregados a movi-
mentos e campanhas que buscam sacudir a acomodada sociedade capixaba.  

Enquanto o Estado tenta convencer a sociedade capixaba de sua vocação industrial 
portuária, seguimos apontando os reveses desta opção para as futuras gerações.  A 
campanha  NEM UM POÇO A MAIS  reafirma este pensamento que valoriza o pescador 
artesanal, a marisqueira, o pequeno agricultor, as comunidades tradicionais, os ribei-
rinhos. Seres humanos que guardam um modo de vida que faz parte da identidade do 
nosso povo, esta identidade que insistem em dizer que não existe. Discurso coloniza-
dor, o mesmo que quer construir portos nas áreas de pesca, mas acredita poder  con-
tinuar comendo moqueca  capixaba, mesmo que com o pescado importado. 

Durante a campanha aconteceram vários encontros que foram registrados por nós, 
transformados num filme que levou o nome da campanha: NEM UM POÇO A MAIS. 
Assim como CRUZANDO O DESERTO VERDE, este é um filme-denúncia, um grito de 
alerta, um pedido de socorro para que não destruam toda a natureza do nosso estado 
e o modo de vida que ela proporciona a milhares de pessoas simples, mas dignas. E 
também para que o povo capixaba e os visitantes possam continuar se alimentando 
dentro dos parâmetros da segurança alimentar, tendo em vista que a indústria do 
petróleo vem para contaminar mares, rios, florestas, peixes e animais marinhos, plan-
tas, ares, e consequentemente os seres humanos.  

A campanha NEM UM POÇO A MAIS cumpriu seu papel de aglutinar centenas de pes-
soas e entidades em torno de uma resistência a este processo de violência contra a 
natureza e os seres humanos. Resta saber se continuaremos de mãos dadas, provo-
cando discussões, apresentando os riscos para a sociedade cega que só pensa em em-
pregos e investimentos em bilhões de dólares que nunca chegam de fato a serem 
investidos na sociedade, que recebe apenas o ônus deste modelo de desenvolvimento 
falso e perverso.  A semente foi plantada, depende de nós, não deixa-la morrer. 
Vida longa à FASE-ES e sua equipe guerreira, que não deixa morrer a utopia.

nem um poço a mais
Por Ricardo Sá

semana sem petróleo 2017
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SEMANA sem petróleo 2018
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apresentam

Dependência química? do petróleo?

Cuidado! A petrodependência mata! E os ministérios não advertem!

A dependência do petróleo se alastra como uma epidemia social.

Para os deslocamentos, dependemos do diesel e da gasolina. Para vestir, das fibras 
sintéticas. Para cozinhar, do gás. Para comer e beber, dos pratos, canudos e copos de 
plástico. Para cultivar, dependemos dos agrotóxicos. Para a higiene, dependemos de 
shampoos e cosméticos com petrolatos. Para ensacar o lixo, limpar com a esponja, 
para embalar a água e as frutas, para sentar à mesa, haja plástico! Não é nada fácil 
pensarmos algum verbo de nossas ações cotidianas que não dependa do petróleo e 
de seus derivados. Na cegueira do vício da petrodependência, o petróleo é como uma 
condição, sem a qual a própria vida não parece possível.

Quando se aprofunda a petrodependência, e a cada vez que aumenta a demanda por 
petróleo e gás, a indústria petroleira se expande! Sem consulta prévia e a toque de 
caixa, perfura novos poços, contamina mais áreas, polui mais águas, devasta mais 
territórios, em terra e no mar. Nas cidades, engarrafa os trânsitos e entopem os 
lixões. Nas comunidades, destrói os modos de vida e de trabalho, de povos tradiciona-
is quilombolas, indígenas, camponeses,  e da pesca artesanal.

A petrodependência precisa ser tratada! A expansão da indústria petroleira precisa 
ser detida!

Venha para a III Semana Sem Petróleo que se realiza no Espírito Santo em Novembro 
de 2019. Venha refletir sobre nossos níveis de dependência, identificar os usos abu-
sivos e desnecessários. Há alternativas, caminhos de transição e sobretudo possibili-
dades de redução gradual do uso de petróleo e de seus derivados no cotidiano.

Despetrolize-se! Venha participar da Semana sem Petróleo!

SOBRE A SEMANA sem petróleo

Acesse: facebook.com/semanasempetroleo
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Shell en Sudamérica

Control del mercado de gas, puertas giratorias y nuevas fronteras
La compañía anglo-holandesa es una de las seis petroleras consideradas supermajors, en la 
última década consolidó un lugar dominante en el mercado global de gas y en proyectos de 
exploración y explotación, principalmente en aguas profundas y formaciones compactas. En 
América del Sur es la principal proveedora de GNL y se ha emplazado estratégicamente sobre 
mega reservorios como el presal -su joya más preciada-, en Brasil, y Vaca Muerta, en Argentina. 
También interviene en las campañas de ampliación de las fronteras extractivas en Colombia, 
Bolivia e incluso Uruguay. La adquisición de la compañía británica BG, en 2016, permitió a 
Shell ampliar sus dominios en la región, donde opera desde hace más de un siglo.

El grupo Royal Dutch Shell fue creado en 1907 cuando la Real Compañía Neerlandesa de 
Petróleos y Shell Transport and Trading Company Ltd fusionaron sus operaciones para 
competir contra la gigante estadounidense Standard Oil. Recién en 2005, Royal Dutch y 
Shell Transport el 40% decidieron fusionar también sus capitales y constituyeron la Royal 
Dutch Shell plc., con casa central en La Haya, Holanda; la compañía holandesa controla el 
60% de las acciones mientras que la británica el 40% restante. Actualmente opera en más 
de 70 países y produce alrededor de 3,7 millones de barriles de petróleo por día; es con-
siderada una de las seis supermajors del petróleo y gas y es la séptima más grande del 
mundo, según el ranking elaborado por la revista estadounidense Fortune en base a los 
ingresos de 2016. En tanto Forbes la consideró la segunda más grande del sector a nivel 
global, detrás de ExxonMobil, tomando en cuenta ingresos, ganancias, activos y valor de 
mercado. 

En la segunda mitad de la década de 1910 Shell desembarcó en América del Sur, ded-
icándose a la importación y comercialización de combustibles y lubricantes operando a 
través de la subsidiaria Anglo Mexican Petroleum Products Co, y paulatinamente se 
extendió a todos los eslabones de la cadena: exploración y producción, transporte, 
refino, combustibles para automotores, barcos y aviones, y una amplia gama de produc-
tos petroquímicos. La relevancia que a lo largo de un siglo dio a cada segmento dependió 
tanto de los países y sus potenciales como de la estrategia global de la compañía. En los 
últimos años en la región Shell se ha posicionado muy fuerte tanto en exploración y pro-
ducción de reservorios con mayor potencial, así como también en el comercio (trading), 
dominando el mercado regional gas natural licuado (GNL). 

Un dato relevante, que no figura en ningún balance ni reporte a bolsa de comercio, es 
que, a poco más de cien años de su llegada, ex ejecutivos y ejecutivas de larga trayectoria 
en la compañía ocupan cargos clave para la definición de políticas públicas energéticas. 
Juan José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina, es el actual ministro de Energía y Minería 
de ese país; mientras que Marta Jara, ex presidenta de Shell México, es la actual titular de 

la petrolera estatal uruguaya ANCAP. Otro dato relevante del escenario sudamericano es 
que la compañía anglo-holandesa fue una de las más beneficiadas por las políticas 
implementadas en Brasil tras el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff. El gobier-
no de Michel Temer facilitó el ingreso de las petroleras privadas al presal, el mega reser-
vorio de aguas profundas, permitiéndole a Shell convertirse en la principal socia de 
Petrobras y en la operadora privada líder del país. Al respecto cabe destacar que Parque 
das Conchas, en el presal brasileño, es el único proyecto, entre los proyectos más impor-
tantes del portafolio global de la compañía, ubicado en Sudamérica. 7 Esto da la pauta 
de la importancia que tuvieron para la firma anglo-holandesa las políticas implementa-
das por el gobierno de Temer.

Incluso si se amplía la mirada a Latinoamérica, sólo se suma otro proyecto de similar 
status para la compañía: Stones, en aguas profundas de México. Y aquí cabe otra 
acotación, en ese país la implementación de políticas en detrimento de los intereses de 
la empresa petrolera, controlada por el Estado, también favoreció el ingreso de las com-
pañías trasnacionales a reservorios clave. En 2013 la reforma de la legislación energética 
quitó a Pemex el control monopólico de la actividad hidrocarburífera. 

Ampliación de fronteras y energías extremas En enero el CEO de la compañía Ben van 
Beurden, aseguró al diario estadounidense Financial Times que la expansión de las 
operaciones de petróleo y gas de la compañía en la próxima década dependerá de la 
producción de shale. Cabe recordar que el ejecutivo poco después de la firma del Acuer-
do Climático de París había declarado a la televisión pública holandesa que tampoco 
dejarían de explotar sus reservas en aguas profundas. En un contexto global de agota-
miento sostenido de los yacimientos convencionales, las compañías que apuestan a la 
ampliación de fronteras extractivas para sostener su producción avanzan indefectible-
mente sobre reservorios considerados de energía extrema, por los altos riesgos ambien-
tales, sociales, laborales y financieros asociados a su desarrollo. 

El interés de Shell por los mega reservorios en aguas profundas de Brasil y México son
exponentes de esa tendencia; al igual que las campañas exploratorias offshore en 
Colombia y Uruguay , con las particularidades de cada caso. Si bien la compañía anunció 
en 2016 que disminuiría las inversiones en aguas colombianas, en la última década con-
solidó operaciones en el Mar Caribe de ese país, donde cuenta con tres bloques. En el 
mismo proceso de sostenimiento de la producción a partir del desarrollo de energías 
extremas debe enmarcarse el creciente interés de Shell por la formación de lutitas/shale 
Vaca Muerta, en Argentina, donde opera cinco bloques. En ese país la trasnacional está 
presente en todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos, en 2012 era la 
segunda refinadora del país, con un 14% del mercado de combustibles. Sin embargo, en 
2017 inició el proceso de valuación para la venta de su red de estaciones de servicio y la 
refinería Buenos Aires, para concentrarse en la explotación de yacimientos no conven-
cionales. La experiencia adquirida en el desarrollo del fracking, aplicado en formaciones 
shale de Estados Unidos, es uno de los factores con que cuenta la compañía para reducir 
costos operativos en la explotación de los no convencionales argentinos. Al tiempo que 
comienza a despuntar como una de las actoras con capacidad de dinamizar el boom del 
fracking local, espera que se despeje el horizonte offshore arge   ntino Mercado del gas 

Consolidar su liderazgo en el mercado mundial de gas y posicionarse sobre mega reser-
vorios gasíferos fueron los objetivos que persiguió Shell con la compra de la británica BG, 
y en esa dirección sigue avanzando. En 2017 la compañía adquirió los activos de la subsid-
iaria de Chevron Corp en Trinidad y Tobago, lo que le permite mayor participación en el 
mega yacimiento offshore Loran Manatee. A esa estrategia también se ajustaría el replieg-
ue de la compañía en el segmento de comercialización minorista de combustibles y lubri-
cantes en Sudamérica. 

En 2006 vendió su red de estaciones de servicio en Colombia a Petrobras; en 2011 lo hizo 
en Chile, el comprador fue el grupo Luksic; mientras que en 2017, nuevamente en Colom-
bia, transfirió del mercadeo de lubricantes a Altipal. Y como decíamos más arriba, también 
en 2017 inició en Argentina el proceso de venta de sus bocas de expendio y una refinería. 
En el mismo sentido se puede interpretar el anuncio de Shell Brasil de la venta de su par-
ticipación en la Companhia de Gas de Sao Paulo, dedicada a distribución de gas natural. 
Actualmente la Royal Dutch Shell plc, es la principal proveedora de gas natural licuado de 
Chile, en 2017 lo fue de Argentina,  y avanza en un acuerdo con el gobierno uruguayo para 
construir un puerto regasificador. 

El precontrato firmado entre las autoridades uruguayas y la compañía establecería que el 
objetivo de la obra es vender gas a clientes en Uruguay y Argentina. Según el diario El 
Observador, los movimientos de la firma anglo-holandesa en la región responden a la 
estrategia de las principales empresas del sector -entre las que también se cuenta Exxon- 
de desarrollar nuevos mercados en los países pobres donde colocar los excesos de pro-
ducción asociados a los grandes descubrimientos de reservas. Y si crear mercados es un 
objetivo, controlar los intercambios regionales existentes es una necesidad. La compañía 
anglo holandesa regresó a Bolivia en 2016, a partir de la compra de BG, y tras ocho años 
de ausencia está sentando las bases para posicionarse como una de las actoras de impor-
tancia en el control de la producción -avanza sobre nuevas áreas de exploración y cuya 
orientación va dirigida a jugar un papel preponderante en la comercialización de gas. En 
este sentido, las autoridades avalan que la filial local de Shell venda su producción a la de 
Brasil. Lo cual, según declaraciones de la máxima autoridad del sector, podría representar 
el 30% del gas que se comercializaría con el Brasil a partir del año 2019. Esto represen-
taría la apertura total de la mercantilización de este recurso y no sólo se limitaría a trata-
dos bilaterales – estatales, sino que ahora se permitiría que otros actores, como las com-
pañías trasnacionales, participen del negocio hidrocarburífero en Bolivia. Una apertura 
que años atrás era duramente criticada porque perjudicaba los intereses del país y 
generó fuertes tensiones sociales, cuyos impactos se viven hasta hoy. 

Por Ike Teuling

La compañía anglo-holandesa es una de las seis petroleras consideradas supermajors, en la 
última década consolidó un lugar dominante en el mercado global de gas y en proyectos de 
exploración y explotación, principalmente en aguas profundas y formaciones compactas. En 
América del Sur es la principal proveedora de GNL y se ha emplazado estratégicamente sobre 
mega reservorios como el presal -su joya más preciada-, en Brasil, y Vaca Muerta, en Argentina. 
También interviene en las campañas de ampliación de las fronteras extractivas en Colombia, 
Bolivia e incluso Uruguay. La adquisición de la compañía británica BG, en 2016, permitió a 
Shell ampliar sus dominios en la región, donde opera desde hace más de un siglo.

El grupo Royal Dutch Shell fue creado en 1907 cuando la Real Compañía Neerlandesa de 
Petróleos y Shell Transport and Trading Company Ltd fusionaron sus operaciones para 
competir contra la gigante estadounidense Standard Oil. Recién en 2005, Royal Dutch y 
Shell Transport el 40% decidieron fusionar también sus capitales y constituyeron la Royal 
Dutch Shell plc., con casa central en La Haya, Holanda; la compañía holandesa controla el 
60% de las acciones mientras que la británica el 40% restante. Actualmente opera en más 
de 70 países y produce alrededor de 3,7 millones de barriles de petróleo por día; es con-
siderada una de las seis supermajors del petróleo y gas y es la séptima más grande del 
mundo, según el ranking elaborado por la revista estadounidense Fortune en base a los 
ingresos de 2016. En tanto Forbes la consideró la segunda más grande del sector a nivel 
global, detrás de ExxonMobil, tomando en cuenta ingresos, ganancias, activos y valor de 
mercado. 

En la segunda mitad de la década de 1910 Shell desembarcó en América del Sur, ded-
icándose a la importación y comercialización de combustibles y lubricantes operando a 
través de la subsidiaria Anglo Mexican Petroleum Products Co, y paulatinamente se 
extendió a todos los eslabones de la cadena: exploración y producción, transporte, 
refino, combustibles para automotores, barcos y aviones, y una amplia gama de produc-
tos petroquímicos. La relevancia que a lo largo de un siglo dio a cada segmento dependió 
tanto de los países y sus potenciales como de la estrategia global de la compañía. En los 
últimos años en la región Shell se ha posicionado muy fuerte tanto en exploración y pro-
ducción de reservorios con mayor potencial, así como también en el comercio (trading), 
dominando el mercado regional gas natural licuado (GNL). 

Un dato relevante, que no figura en ningún balance ni reporte a bolsa de comercio, es 
que, a poco más de cien años de su llegada, ex ejecutivos y ejecutivas de larga trayectoria 
en la compañía ocupan cargos clave para la definición de políticas públicas energéticas. 
Juan José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina, es el actual ministro de Energía y Minería 
de ese país; mientras que Marta Jara, ex presidenta de Shell México, es la actual titular de 

la petrolera estatal uruguaya ANCAP. Otro dato relevante del escenario sudamericano es 
que la compañía anglo-holandesa fue una de las más beneficiadas por las políticas 
implementadas en Brasil tras el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff. El gobier-
no de Michel Temer facilitó el ingreso de las petroleras privadas al presal, el mega reser-
vorio de aguas profundas, permitiéndole a Shell convertirse en la principal socia de 
Petrobras y en la operadora privada líder del país. Al respecto cabe destacar que Parque 
das Conchas, en el presal brasileño, es el único proyecto, entre los proyectos más impor-
tantes del portafolio global de la compañía, ubicado en Sudamérica. 7 Esto da la pauta 
de la importancia que tuvieron para la firma anglo-holandesa las políticas implementa-
das por el gobierno de Temer.

Incluso si se amplía la mirada a Latinoamérica, sólo se suma otro proyecto de similar 
status para la compañía: Stones, en aguas profundas de México. Y aquí cabe otra 
acotación, en ese país la implementación de políticas en detrimento de los intereses de 
la empresa petrolera, controlada por el Estado, también favoreció el ingreso de las com-
pañías trasnacionales a reservorios clave. En 2013 la reforma de la legislación energética 
quitó a Pemex el control monopólico de la actividad hidrocarburífera. 

Ampliación de fronteras y energías extremas En enero el CEO de la compañía Ben van 
Beurden, aseguró al diario estadounidense Financial Times que la expansión de las 
operaciones de petróleo y gas de la compañía en la próxima década dependerá de la 
producción de shale. Cabe recordar que el ejecutivo poco después de la firma del Acuer-
do Climático de París había declarado a la televisión pública holandesa que tampoco 
dejarían de explotar sus reservas en aguas profundas. En un contexto global de agota-
miento sostenido de los yacimientos convencionales, las compañías que apuestan a la 
ampliación de fronteras extractivas para sostener su producción avanzan indefectible-
mente sobre reservorios considerados de energía extrema, por los altos riesgos ambien-
tales, sociales, laborales y financieros asociados a su desarrollo. 

El interés de Shell por los mega reservorios en aguas profundas de Brasil y México son 
exponentes de esa tendencia; al igual que las campañas exploratorias offshore en 
Colombia y Uruguay , con las particularidades de cada caso. Si bien la compañía anunció 
en 2016 que disminuiría las inversiones en aguas colombianas, en la última década con-
solidó operaciones en el Mar Caribe de ese país, donde cuenta con tres bloques. En el 
mismo proceso de sostenimiento de la producción a partir del desarrollo de energías 
extremas debe enmarcarse el creciente interés de Shell por la formación de lutitas/shale 
Vaca Muerta, en Argentina, donde opera cinco bloques. En ese país la trasnacional está 
presente en todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos, en 2012 era la 
segunda refinadora del país, con un 14% del mercado de combustibles. Sin embargo, en 
2017 inició el proceso de valuación para la venta de su red de estaciones de servicio y la 
refinería Buenos Aires, para concentrarse en la explotación de yacimientos no conven-
cionales. La experiencia adquirida en el desarrollo del fracking, aplicado en formaciones 
shale de Estados Unidos, es uno de los factores con que cuenta la compañía para reducir 
costos operativos en la explotación de los no convencionales argentinos. Al tiempo que 
comienza a despuntar como una de las actoras con capacidad de dinamizar el boom del 
fracking local, espera que se despeje el horizonte offshore arge   ntino Mercado del gas 

Consolidar su liderazgo en el mercado mundial de gas y posicionarse sobre mega reser-
vorios gasíferos fueron los objetivos que persiguió Shell con la compra de la británica BG, 
y en esa dirección sigue avanzando. En 2017 la compañía adquirió los activos de la subsid-
iaria de Chevron Corp en Trinidad y Tobago, lo que le permite mayor participación en el 
mega yacimiento offshore Loran Manatee. A esa estrategia también se ajustaría el replieg-
ue de la compañía en el segmento de comercialización minorista de combustibles y lubri-
cantes en Sudamérica. 

En 2006 vendió su red de estaciones de servicio en Colombia a Petrobras; en 2011 lo hizo 
en Chile, el comprador fue el grupo Luksic; mientras que en 2017, nuevamente en Colom-
bia, transfirió del mercadeo de lubricantes a Altipal. Y como decíamos más arriba, también 
en 2017 inició en Argentina el proceso de venta de sus bocas de expendio y una refinería. 
En el mismo sentido se puede interpretar el anuncio de Shell Brasil de la venta de su par-
ticipación en la Companhia de Gas de Sao Paulo, dedicada a distribución de gas natural. 
Actualmente la Royal Dutch Shell plc, es la principal proveedora de gas natural licuado de 
Chile, en 2017 lo fue de Argentina,  y avanza en un acuerdo con el gobierno uruguayo para 
construir un puerto regasificador. 

El precontrato firmado entre las autoridades uruguayas y la compañía establecería que el 
objetivo de la obra es vender gas a clientes en Uruguay y Argentina. Según el diario El 
Observador, los movimientos de la firma anglo-holandesa en la región responden a la 
estrategia de las principales empresas del sector -entre las que también se cuenta Exxon- 
de desarrollar nuevos mercados en los países pobres donde colocar los excesos de pro-
ducción asociados a los grandes descubrimientos de reservas. Y si crear mercados es un 
objetivo, controlar los intercambios regionales existentes es una necesidad. La compañía 
anglo holandesa regresó a Bolivia en 2016, a partir de la compra de BG, y tras ocho años 
de ausencia está sentando las bases para posicionarse como una de las actoras de impor-
tancia en el control de la producción -avanza sobre nuevas áreas de exploración y cuya 
orientación va dirigida a jugar un papel preponderante en la comercialización de gas. En 
este sentido, las autoridades avalan que la filial local de Shell venda su producción a la de 
Brasil. Lo cual, según declaraciones de la máxima autoridad del sector, podría representar 
el 30% del gas que se comercializaría con el Brasil a partir del año 2019. Esto represen-
taría la apertura total de la mercantilización de este recurso y no sólo se limitaría a trata-
dos bilaterales – estatales, sino que ahora se permitiría que otros actores, como las com-
pañías trasnacionales, participen del negocio hidrocarburífero en Bolivia. Una apertura 
que años atrás era duramente criticada porque perjudicaba los intereses del país y 
generó fuertes tensiones sociales, cuyos impactos se viven hasta hoy. 
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La compañía anglo-holandesa es una de las seis petroleras consideradas supermajors, en la 
última década consolidó un lugar dominante en el mercado global de gas y en proyectos de 
exploración y explotación, principalmente en aguas profundas y formaciones compactas. En 
América del Sur es la principal proveedora de GNL y se ha emplazado estratégicamente sobre 
mega reservorios como el presal -su joya más preciada-, en Brasil, y Vaca Muerta, en Argentina. 
También interviene en las campañas de ampliación de las fronteras extractivas en Colombia, 
Bolivia e incluso Uruguay. La adquisición de la compañía británica BG, en 2016, permitió a 
Shell ampliar sus dominios en la región, donde opera desde hace más de un siglo.

El grupo Royal Dutch Shell fue creado en 1907 cuando la Real Compañía Neerlandesa de 
Petróleos y Shell Transport and Trading Company Ltd fusionaron sus operaciones para 
competir contra la gigante estadounidense Standard Oil. Recién en 2005, Royal Dutch y 
Shell Transport el 40% decidieron fusionar también sus capitales y constituyeron la Royal 
Dutch Shell plc., con casa central en La Haya, Holanda; la compañía holandesa controla el 
60% de las acciones mientras que la británica el 40% restante. Actualmente opera en más 
de 70 países y produce alrededor de 3,7 millones de barriles de petróleo por día; es con-
siderada una de las seis supermajors del petróleo y gas y es la séptima más grande del 
mundo, según el ranking elaborado por la revista estadounidense Fortune en base a los 
ingresos de 2016. En tanto Forbes la consideró la segunda más grande del sector a nivel 
global, detrás de ExxonMobil, tomando en cuenta ingresos, ganancias, activos y valor de 
mercado. 

En la segunda mitad de la década de 1910 Shell desembarcó en América del Sur, ded-
icándose a la importación y comercialización de combustibles y lubricantes operando a 
través de la subsidiaria Anglo Mexican Petroleum Products Co, y paulatinamente se 
extendió a todos los eslabones de la cadena: exploración y producción, transporte, 
refino, combustibles para automotores, barcos y aviones, y una amplia gama de produc-
tos petroquímicos. La relevancia que a lo largo de un siglo dio a cada segmento dependió 
tanto de los países y sus potenciales como de la estrategia global de la compañía. En los 
últimos años en la región Shell se ha posicionado muy fuerte tanto en exploración y pro-
ducción de reservorios con mayor potencial, así como también en el comercio (trading), 
dominando el mercado regional gas natural licuado (GNL). 

Un dato relevante, que no figura en ningún balance ni reporte a bolsa de comercio, es 
que, a poco más de cien años de su llegada, ex ejecutivos y ejecutivas de larga trayectoria 
en la compañía ocupan cargos clave para la definición de políticas públicas energéticas. 
Juan José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina, es el actual ministro de Energía y Minería 
de ese país; mientras que Marta Jara, ex presidenta de Shell México, es la actual titular de 

la petrolera estatal uruguaya ANCAP. Otro dato relevante del escenario sudamericano es 
que la compañía anglo-holandesa fue una de las más beneficiadas por las políticas 
implementadas en Brasil tras el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff. El gobier-
no de Michel Temer facilitó el ingreso de las petroleras privadas al presal, el mega reser-
vorio de aguas profundas, permitiéndole a Shell convertirse en la principal socia de 
Petrobras y en la operadora privada líder del país. Al respecto cabe destacar que Parque 
das Conchas, en el presal brasileño, es el único proyecto, entre los proyectos más impor-
tantes del portafolio global de la compañía, ubicado en Sudamérica. 7 Esto da la pauta 
de la importancia que tuvieron para la firma anglo-holandesa las políticas implementa-
das por el gobierno de Temer.

Incluso si se amplía la mirada a Latinoamérica, sólo se suma otro proyecto de similar 
status para la compañía: Stones, en aguas profundas de México. Y aquí cabe otra 
acotación, en ese país la implementación de políticas en detrimento de los intereses de 
la empresa petrolera, controlada por el Estado, también favoreció el ingreso de las com-
pañías trasnacionales a reservorios clave. En 2013 la reforma de la legislación energética 
quitó a Pemex el control monopólico de la actividad hidrocarburífera. 

Ampliación de fronteras y energías extremas En enero el CEO de la compañía Ben van 
Beurden, aseguró al diario estadounidense Financial Times que la expansión de las 
operaciones de petróleo y gas de la compañía en la próxima década dependerá de la 
producción de shale. Cabe recordar que el ejecutivo poco después de la firma del Acuer-
do Climático de París había declarado a la televisión pública holandesa que tampoco 
dejarían de explotar sus reservas en aguas profundas. En un contexto global de agota-
miento sostenido de los yacimientos convencionales, las compañías que apuestan a la 
ampliación de fronteras extractivas para sostener su producción avanzan indefectible-
mente sobre reservorios considerados de energía extrema, por los altos riesgos ambien-
tales, sociales, laborales y financieros asociados a su desarrollo. 

El interés de Shell por los mega reservorios en aguas profundas de Brasil y México son
exponentes de esa tendencia; al igual que las campañas exploratorias offshore en 
Colombia y Uruguay , con las particularidades de cada caso. Si bien la compañía anunció 
en 2016 que disminuiría las inversiones en aguas colombianas, en la última década con-
solidó operaciones en el Mar Caribe de ese país, donde cuenta con tres bloques. En el 
mismo proceso de sostenimiento de la producción a partir del desarrollo de energías 
extremas debe enmarcarse el creciente interés de Shell por la formación de lutitas/shale 
Vaca Muerta, en Argentina, donde opera cinco bloques. En ese país la trasnacional está 
presente en todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos, en 2012 era la 
segunda refinadora del país, con un 14% del mercado de combustibles. Sin embargo, en 
2017 inició el proceso de valuación para la venta de su red de estaciones de servicio y la 
refinería Buenos Aires, para concentrarse en la explotación de yacimientos no conven-
cionales. La experiencia adquirida en el desarrollo del fracking, aplicado en formaciones 
shale de Estados Unidos, es uno de los factores con que cuenta la compañía para reducir 
costos operativos en la explotación de los no convencionales argentinos. Al tiempo que 
comienza a despuntar como una de las actoras con capacidad de dinamizar el boom del 
fracking local, espera que se despeje el horizonte offshore arge   ntino Mercado del gas 

Consolidar su liderazgo en el mercado mundial de gas y posicionarse sobre mega reser-
vorios gasíferos fueron los objetivos que persiguió Shell con la compra de la británica BG, 
y en esa dirección sigue avanzando. En 2017 la compañía adquirió los activos de la subsid-
iaria de Chevron Corp en Trinidad y Tobago, lo que le permite mayor participación en el 
mega yacimiento offshore Loran Manatee. A esa estrategia también se ajustaría el replieg-
ue de la compañía en el segmento de comercialización minorista de combustibles y lubri-
cantes en Sudamérica. 

En 2006 vendió su red de estaciones de servicio en Colombia a Petrobras; en 2011 lo hizo 
en Chile, el comprador fue el grupo Luksic; mientras que en 2017, nuevamente en Colom-
bia, transfirió del mercadeo de lubricantes a Altipal. Y como decíamos más arriba, también 
en 2017 inició en Argentina el proceso de venta de sus bocas de expendio y una refinería. 
En el mismo sentido se puede interpretar el anuncio de Shell Brasil de la venta de su par-
ticipación en la Companhia de Gas de Sao Paulo, dedicada a distribución de gas natural. 
Actualmente la Royal Dutch Shell plc, es la principal proveedora de gas natural licuado de 
Chile, en 2017 lo fue de Argentina,  y avanza en un acuerdo con el gobierno uruguayo para 
construir un puerto regasificador. 

El precontrato firmado entre las autoridades uruguayas y la compañía establecería que el 
objetivo de la obra es vender gas a clientes en Uruguay y Argentina. Según el diario El 
Observador, los movimientos de la firma anglo-holandesa en la región responden a la 
estrategia de las principales empresas del sector -entre las que también se cuenta Exxon- 
de desarrollar nuevos mercados en los países pobres donde colocar los excesos de pro-
ducción asociados a los grandes descubrimientos de reservas. Y si crear mercados es un 
objetivo, controlar los intercambios regionales existentes es una necesidad. La compañía 
anglo holandesa regresó a Bolivia en 2016, a partir de la compra de BG, y tras ocho años 
de ausencia está sentando las bases para posicionarse como una de las actoras de impor-
tancia en el control de la producción -avanza sobre nuevas áreas de exploración y cuya 
orientación va dirigida a jugar un papel preponderante en la comercialización de gas. En 
este sentido, las autoridades avalan que la filial local de Shell venda su producción a la de 
Brasil. Lo cual, según declaraciones de la máxima autoridad del sector, podría representar 
el 30% del gas que se comercializaría con el Brasil a partir del año 2019. Esto represen-
taría la apertura total de la mercantilización de este recurso y no sólo se limitaría a trata-
dos bilaterales – estatales, sino que ahora se permitiría que otros actores, como las com-
pañías trasnacionales, participen del negocio hidrocarburífero en Bolivia. Una apertura 
que años atrás era duramente criticada porque perjudicaba los intereses del país y 
generó fuertes tensiones sociales, cuyos impactos se viven hasta hoy. 
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Cumbre de los Pueblos Fuera OMC, construyendo alternativas

Reunião Oilwatch/Shellwatch, sede da Opsur, em Buenos Aires

A Campanha Nem Um Poço a Mais 
esteve da Cúpula dos Povos Fora da 
OMC - criando alternativas, realiza-
da no âmbito da Semana de Ação 
contra a Organização Mundial do 
Comércio, de 7 a 13 de dezembro de 
2017, em Buenos Aires, Argentina. 

Participamos de reuniões com com-
panheiros e companheiras da Shell-
watch e Oilwatch com o objetivo de 
relatar um pouco mais sobre os 
rumos e os impactos da expansão 
petroleira no Brasil, fortalecendo 
nossas redes nacionais, continen-
tais e globais. Na Faculdade de Ciên-
cias Sociais da Universidade de 
Buenos Aires (UBA), para a Cúpula 
dos Povos, participamos do Fórum 
"Bens Comuns, Justiça Climática e 
Soberania Energética" e do ato de 
encerramento "Fora da OMC - Soli-
dariedade com os povos que 
lutam". 

esse espaço é seu! faça aqui suas anotações
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A Campanha Nem um Poço a Mais esteve presente em uma jornada de atividades na 
Bolívia no mês de Setembro de 2018. Foram dias de intenso intercâmbio através de ofici-
nas, encontros, assembléia, seminário e visita ao território de Tariquía. As atividades 
também aconteceram nas cidades em Cochabamba e Tarija. O Brasil esteve representado 
pela FASE  e participaram também Venezuela, Equador, Bolívia, Colômbia e Argentina, 
países que compõem a Rede Oil Watch SurAmérica.  A Rede Oil Watch atua em países do 
Cone Sul e em Assembléia as organizações presentes reafirmaram seus compromissos 
com o apoio aos territórios em conflito com projetos petroleiros na América do Sul, com a 
visibilização de suas lutas e com a busca de caminhos para a superação da petrode-
pendência.

Dois temas reverberaram nos encontros: A crescente expansão das fronteiras petrolíferas 
pela América do Sul e a violação de direitos dos povos e da natureza nessa desenfreada 
corrida pela exploração tanto em terra quanto em mar.

Bolívia leva quase 100 anos de história na exploração de hidrocarburos, Tarija é o epicen-
tro destas políticas, é o estado onde a presença de atividades petrolíferas se proliferou 
nos últimos anos e onde hoje estão empresas como Shell, Repsol e outras que em comum 
acordo com o Estado estão ampliando seu alcance e se sobrepondo a territórios indíge-
nas , camponeses e a áreas protegidas. O avanço da exploração petroleira em territórios 
tradicionais tem sentido a resistência das comunidades próximas e imenso desconforto 
mesmo das bases aliadas ao governo que se sentem traídas pelo discurso favorável aos 
povos originários e pela garantia do bem viver mas que na prática tem fomentado novos 
estudos e garantido a continuidade da exploração.

Ao conhecer a Reserva Nacional de Flora e Fauna de Tariquía, se acende o alerta e recon-
hecemos que a expulsão das comunidades indígenas e camponesas que vivem em meio 
ou próximo das atividades petroleiras é processo em expansão e se aprofunda com car-
acterísticas muito parecidas em 
nossos países latinoamericanos.

Tariquía, é uma reserva natural 
atravessada por quatro blocos de 
empresas como PETROBRAS e BG. 
Muitas pessoas das comunidades 
enfrentam e resistem agora à 
máquina estatal  que além de per-
miti abrir legalmente áreas protegi-
das a atividades petroleiras, atual-
mente trata de convencer as 
comunidades sobre os benefícios 

A CAMPANHA EM JORNADAS ANTIPETROLEIRAS NA BOLÍVIA
que hipoteticamente chegariam com ditas atividades: din-
heiro – progresso e desenvolvimento.

Evo Morales inclusive vem pedindo as comunidades do lugar 
que não criem obstáculos, para Paula Gareca dirigente 
local“o governo não nos escuta realmente e por isso levare-
mos nossas reclamações a organismos internacionais para  
continuar com a defesa de Tariquia, já que a reserva é que dá 
vida, ar limpo a nível local e a nível nacional”.

As narrativas sobre conjuntura nacional dos movimentos 
sociais dos países presentes trazem em comum além do 
avanço da direita,t os fracassos das esquerdas que chega-
ram ao poder executivo e a complexidade que traz o tema 
das matrizes energéticas contaminantes. O Observatorio 
Petrolero Sur – OPSUR da  Argentina trouxe valiosas infor-
mações sobre o fracking na América Latina, a Acción Ecológi-
ca do Equador sobre a iniciativa Yasuní e o longo caminho 
para deixar o petróleo no subsolo, o  Observatório de Ecolo-
gia Política da Venezuela tratando do risco da petrode-
pendência e do caso de Venezuela,  CENSAT Água Viva da COLOMBIA apresentou 
propostas de transição energética e escutamos sobre a reonfiguração petroleira na 
Bolívia através de CEDIB – Centro de Documentação, à FASE e a Campanha ficou a 
responsabilidade em trazer dados e informações sobre o processo em curso para a exp-
loação do PRÉ-SAL.

A semelhança na chegada, abordagem, exploração e passivos nos une, tantas histórias e 
tão símiles, estamos conectados pelo movimento global da petrodependência que para 
garantir um modo de vida insustentável e falido de consumo e contaminação segue iden-
tificando e atacando paraísos preciosos, mantidos vivos e protegidos pelas comunidades 
ao seu redor, em geral de base rural, agricultura familiar e profunda relação com os 
elementais.
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A Campanha Nem um Poço a Mais esteve presente em uma jornada de atividades na 
Bolívia no mês de Setembro de 2018. Foram dias de intenso intercâmbio através de ofici-
nas, encontros, assembléia, seminário e visita ao território de Tariquía. As atividades 
também aconteceram nas cidades em Cochabamba e Tarija. O Brasil esteve representado 
pela FASE  e participaram também Venezuela, Equador, Bolívia, Colômbia e Argentina, 
países que compõem a Rede Oil Watch SurAmérica.  A Rede Oil Watch atua em países do 
Cone Sul e em Assembléia as organizações presentes reafirmaram seus compromissos 
com o apoio aos territórios em conflito com projetos petroleiros na América do Sul, com a 
visibilização de suas lutas e com a busca de caminhos para a superação da petrode-
pendência.

Dois temas reverberaram nos encontros: A crescente expansão das fronteiras petrolíferas 
pela América do Sul e a violação de direitos dos povos e da natureza nessa desenfreada 
corrida pela exploração tanto em terra quanto em mar.

Bolívia leva quase 100 anos de história na exploração de hidrocarburos, Tarija é o epicen-
tro destas políticas, é o estado onde a presença de atividades petrolíferas se proliferou 
nos últimos anos e onde hoje estão empresas como Shell, Repsol e outras que em comum 
acordo com o Estado estão ampliando seu alcance e se sobrepondo a territórios indíge-
nas , camponeses e a áreas protegidas. O avanço da exploração petroleira em territórios 
tradicionais tem sentido a resistência das comunidades próximas e imenso desconforto 
mesmo das bases aliadas ao governo que se sentem traídas pelo discurso favorável aos 
povos originários e pela garantia do bem viver mas que na prática tem fomentado novos 
estudos e garantido a continuidade da exploração.

Ao conhecer a Reserva Nacional de Flora e Fauna de Tariquía, se acende o alerta e recon-
hecemos que a expulsão das comunidades indígenas e camponesas que vivem em meio 
ou próximo das atividades petroleiras é processo em expansão e se aprofunda com car-
acterísticas muito parecidas em 
nossos países latinoamericanos.

Tariquía, é uma reserva natural 
atravessada por quatro blocos de 
empresas como PETROBRAS e BG. 
Muitas pessoas das comunidades 
enfrentam e resistem agora à 
máquina estatal  que além de per-
miti abrir legalmente áreas protegi-
das a atividades petroleiras, atual-
mente trata de convencer as 
comunidades sobre os benefícios 

que hipoteticamente chegariam com ditas atividades: din-
heiro – progresso e desenvolvimento.

Evo Morales inclusive vem pedindo as comunidades do lugar 
que não criem obstáculos, para Paula Gareca dirigente 
local“o governo não nos escuta realmente e por isso levare-
mos nossas reclamações a organismos internacionais para  
continuar com a defesa de Tariquia, já que a reserva é que dá 
vida, ar limpo a nível local e a nível nacional”.

As narrativas sobre conjuntura nacional dos movimentos 
sociais dos países presentes trazem em comum além do 
avanço da direita,t os fracassos das esquerdas que chega-
ram ao poder executivo e a complexidade que traz o tema 
das matrizes energéticas contaminantes. O Observatorio 
Petrolero Sur – OPSUR da  Argentina trouxe valiosas infor-
mações sobre o fracking na América Latina, a Acción Ecológi-
ca do Equador sobre a iniciativa Yasuní e o longo caminho 
para deixar o petróleo no subsolo, o  Observatório de Ecolo-
gia Política da Venezuela tratando do risco da petrode-
pendência e do caso de Venezuela,  CENSAT Água Viva da COLOMBIA apresentou 
propostas de transição energética e escutamos sobre a reonfiguração petroleira na 
Bolívia através de CEDIB – Centro de Documentação, à FASE e a Campanha ficou a 
responsabilidade em trazer dados e informações sobre o processo em curso para a exp-
loação do PRÉ-SAL.

A semelhança na chegada, abordagem, exploração e passivos nos une, tantas histórias e 
tão símiles, estamos conectados pelo movimento global da petrodependência que para 
garantir um modo de vida insustentável e falido de consumo e contaminação segue iden-
tificando e atacando paraísos preciosos, mantidos vivos e protegidos pelas comunidades 
ao seu redor, em geral de base rural, agricultura familiar e profunda relação com os 
elementais.

A Assembleia Geral de Oilwatch, celebrando seus 20 anos de existência, reunida em 
Quito no marco da Assembleia dos Movimentos Sociais em Resistência a Habitat 3, 
declara:

1- As Conferências das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos de Vancou-
ver em 1976 e a de Istambul em 1996 e a de Quito 2016 são um testemunho claro 
da relação entre a indústria petroleira com a agenda da urbanização planetária: o 
crescimento das cidades são motor, justificativa e destino, dos hidrocarbonetos e 
seus derivados; se constituem a fonte de energia e permitem aumentar os lucros e 
o poder da indústria do petróleo, gás e carvão, da tenebrosa indústria automotiva e 
da petroquímica, assim como do capital financeiro especulativo. Este modelo 
urbano é uma expressão da civilização petroleira, e está profundamente vinculado 
com a crise ambiental mundial.

2- A Nova Agenda Urbana, lema e objetivo de Habitat 3, abre a porta para novos 
padrões de produção, distribuição e consumo “sustentáveis e responsáveis”, qualifi-
cativos que ocultam a obsolescência, a exploração da Natureza e do trabalho 
humano; o sacrifício dos corpos e de territórios como consequência da extração de 
petróleo, gás e carvão, fontes de energia e de insumos para a indústria petroquímica.

3- Habitat 3 promove e imagina um futuro global essencialmente urbano, e descon-
hece a importância dos territórios rurais e o aporte das comunidades indígenas, qui-
lombolas, pescadoras e camponesas na sustentação da vida no planeta. Justifica a 
expropriação dos territórios de povos ancestrais; o esvaziamento dos territórios 
para prover matéria prima para a indústria; a urbanização das selvas, florestas e 
comunidades camponesas através de projetos de “casas para os pobres”, “cidades 
do milênio”, e outros projetos que apresentam como parte das agendas sociais, de 
“conservação” ou de “compensação”, mas são em realidade agendas do despejo e 
da expropriação territorial.

4- Para enfrentar a crise de habitação, se propõe a economia verde, se impõe o dis-
curso da sustentabilidade, e se promovem projetos como os da compensação da 
biodiversidade e absorção de Carbono, nada mais que estratégias para perpetuar a 
primazia do mercado; e permite que os responsáveis pela crise possam fugir de 
suas responsabilidades; justificam a destruição e expulsão das comunidades, 
enquanto se as empresas se enriquecem com novos negócios, e se mantém e se 
fortalece o Capitalismo Petroleiro.

5- Os agressivos processos de urbanização estão sempre baseados em milhões de 
automóveis, e provocam despejos e invasões violentas, tanto nas fronteiras das 
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cidades como nos territórios de extração. A agenda de crescimento urbano com a 
construção de rodovias e a super-veiculação das sociedades é sobretudo funcional 
para a expansão das fronteiras extrativas de novas e velhas empresas de hidrocar-
bonetos, com velhas e novas tecnologias.

6- São de especial preocupação para Oilwatch, no marco da petrolização do Habitat, 
a ausência de discussão sobre:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.1) O uso e fomento de energias extremas para embasar a urbanização agressiva.
As novas tecnologias ligas à pesquisa, extração, transformação e manejo do lixo 
tóxico da indústria de petróleo, gás e carvão, no lugar de proteger a Natureza e res-
peitar os direitos das comunidades, ao contrário, aumentam os riscos e os impactos. 
A extração de crudos extra-pesados, o gás e óleo de fracking, a extração de gás asso-
ciado ao carvão mineral, a exploração em águas ultraprofundas e a expansão da 
indústria petroquímica têm os mesmos e ainda piores impactos entre os já obser-
vados no planeta.

6.2) A criação de novas zonas de sacrifício.
As novas fronteiras de extração de petróleo, gás e carvão são parques nacionais, 
territórios indígenas, quilombolas, campesinos, de pesca artesanal, áreas como arre-
cifes de corais, mares profundos, áreas glaciais, entre outras, de extrema vulnerabili-
dade. Destruir esses territórios não apenas implica na perda de um patrimônio da 
humanidade, mas também liberará forças incontroláveis da Natureza. As indústrias 
associadas a hidrocarbonetos, incluindo as petroleiras, as de serviços, a automotiva, 
a petroquímica estão pressionando criminalmente o planeta e sua gente. É indis-
pensável estabelecer a rede de responsabilidades que atuam afrente deste ecocídio 
e etnocídio. A fronteira extrativa se expande também nas cidades, com riscos 
enormes para as pessoas, de acidentes, derrames e vazamentos, contaminação e 
expropriação de territórios.

6.3) As análises sobre as causas do Cambio Climático e os riscos de seus efeitos sobre 
as cidades.
A extração de Carbono, petróleo e gás não somente provocou a crise climática plan-
etária, como também está provocando desastres extremos, em sua maioria, pelo 
caráter experimental das tecnologias que usam. O fracking provoca sismos nas 
regiões extrativas, a perfuração em águas profundas e a combustão in situ implicam 
um grave risco para os trabalhadores e para o território. As cidades estão cada vez 
maiores e são vendidas como espaços de segurança, bem estar e salvação para as 
populações que se pretende despojar, mas são realmente espaços de colapso, onde 
ocorrem as piores catástrofes climáticas.

6.4) O extermínio de populações de extrema vulnerabilidade.
Os últimos povos indígenas isolados que habitam a Selva Amazônica e o Gran Chaco 
sul americano, as comunidades florestais da bacia do Rio Congo, os povos pastores 
do continente africano, as minorias étnicas de Arakan no sudeste asiático, os pesca-

dores artesanais e marisqueiras, entre outros, estão sendo encurralados pelos 
planos de desenvolvimento e extração de minerais e hidrocarbonetos.
Nos últimos meses, na Bolívia, Equador e Peru, em territórios onde se realizam ativi-
dades de exploração sísmica e de extração de crudo, se registrou a presença de 
povos isolados. Sendo estes uma prioridade de proteção para as Nações Unidas, 
urgem ações imediatas e a paralização dos projetos petroleiros que ameaçam suas 
existências.

NOSSA AGENDA PARA HABITAT É:

Oilwatch trabalha por uma civilização pós-petroleira, para des-fossilizar a economia, 
descentralizar e diversificar a energia, des-petrolizar o sistema alimentar industrial, 
desurbanizar a vida das sociedades, des-automobilizar o transporte, proteger os 
territórios, recuperar as águas e as selvas.

Oiwatch exige que as Nações Unidas bloqueiem a influência destas corporações em-
presariais nos cenários de decisão internacional; as controlem e as sancionem por 
seus delitos; que deem visibilidade e transparência para as relações de interesse da 
indústria de hidrocarbonetos e de automóveis com a agenda do crescimento urbano.

Oilwatch reconhece que os defensores e defensoras da Natureza são os únicos que 
estão atuando em responsabilidade com nosso Habitat, e exige que se pare imediat-
amente sua criminalização, estigmatização, perseguição, queimação e judicialização.

Oilwatch alerta para os caminhos em que a Natureza se rebela, retornando rios para 
seus leitos naturais, impedindo a descoberta e extração dos fluidos da Terra (o 
sangue da Terra, conforme povos indígenas), freando a expansão urbana.

Oilwatch propõe construir alianças com organizações urbanas para juntos promov-
ermos novos caminhos de “boa com-vivência”, em harmonia com a Natureza, com 
respeito às sociedades, que possam construir solidariedade, democracia e um plano 
de vida comum.

Quito, 20 de outubro de 2016

A Assembleia Geral de Oilwatch, celebrando seus 20 anos de existência, reunida em 
Quito no marco da Assembleia dos Movimentos Sociais em Resistência a Habitat 3, 
declara:

1- As Conferências das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos de Vancou-
ver em 1976 e a de Istambul em 1996 e a de Quito 2016 são um testemunho claro 
da relação entre a indústria petroleira com a agenda da urbanização planetária: o 
crescimento das cidades são motor, justificativa e destino, dos hidrocarbonetos e 
seus derivados; se constituem a fonte de energia e permitem aumentar os lucros e 
o poder da indústria do petróleo, gás e carvão, da tenebrosa indústria automotiva e 
da petroquímica, assim como do capital financeiro especulativo. Este modelo 
urbano é uma expressão da civilização petroleira, e está profundamente vinculado 
com a crise ambiental mundial.

2- A Nova Agenda Urbana, lema e objetivo de Habitat 3, abre a porta para novos 
padrões de produção, distribuição e consumo “sustentáveis e responsáveis”, qualifi-
cativos que ocultam a obsolescência, a exploração da Natureza e do trabalho 
humano; o sacrifício dos corpos e de territórios como consequência da extração de 
petróleo, gás e carvão, fontes de energia e de insumos para a indústria petroquímica.

3- Habitat 3 promove e imagina um futuro global essencialmente urbano, e descon-
hece a importância dos territórios rurais e o aporte das comunidades indígenas, qui-
lombolas, pescadoras e camponesas na sustentação da vida no planeta. Justifica a 
expropriação dos territórios de povos ancestrais; o esvaziamento dos territórios 
para prover matéria prima para a indústria; a urbanização das selvas, florestas e 
comunidades camponesas através de projetos de “casas para os pobres”, “cidades 
do milênio”, e outros projetos que apresentam como parte das agendas sociais, de 
“conservação” ou de “compensação”, mas são em realidade agendas do despejo e 
da expropriação territorial.

4- Para enfrentar a crise de habitação, se propõe a economia verde, se impõe o dis-
curso da sustentabilidade, e se promovem projetos como os da compensação da 
biodiversidade e absorção de Carbono, nada mais que estratégias para perpetuar a 
primazia do mercado; e permite que os responsáveis pela crise possam fugir de 
suas responsabilidades; justificam a destruição e expulsão das comunidades, 
enquanto se as empresas se enriquecem com novos negócios, e se mantém e se 
fortalece o Capitalismo Petroleiro.

5- Os agressivos processos de urbanização estão sempre baseados em milhões de 
automóveis, e provocam despejos e invasões violentas, tanto nas fronteiras das 

cidades como nos territórios de extração. A agenda de crescimento urbano com a 
construção de rodovias e a super-veiculação das sociedades é sobretudo funcional 
para a expansão das fronteiras extrativas de novas e velhas empresas de hidrocar-
bonetos, com velhas e novas tecnologias.

6- São de especial preocupação para Oilwatch, no marco da petrolização do Habitat, 
a ausência de discussão sobre:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.1) O uso e fomento de energias extremas para embasar a urbanização agressiva.
As novas tecnologias ligas à pesquisa, extração, transformação e manejo do lixo 
tóxico da indústria de petróleo, gás e carvão, no lugar de proteger a Natureza e res-
peitar os direitos das comunidades, ao contrário, aumentam os riscos e os impactos. 
A extração de crudos extra-pesados, o gás e óleo de fracking, a extração de gás asso-
ciado ao carvão mineral, a exploração em águas ultraprofundas e a expansão da 
indústria petroquímica têm os mesmos e ainda piores impactos entre os já obser-
vados no planeta.

6.2) A criação de novas zonas de sacrifício.
As novas fronteiras de extração de petróleo, gás e carvão são parques nacionais, 
territórios indígenas, quilombolas, campesinos, de pesca artesanal, áreas como arre-
cifes de corais, mares profundos, áreas glaciais, entre outras, de extrema vulnerabili-
dade. Destruir esses territórios não apenas implica na perda de um patrimônio da 
humanidade, mas também liberará forças incontroláveis da Natureza. As indústrias 
associadas a hidrocarbonetos, incluindo as petroleiras, as de serviços, a automotiva, 
a petroquímica estão pressionando criminalmente o planeta e sua gente. É indis-
pensável estabelecer a rede de responsabilidades que atuam afrente deste ecocídio 
e etnocídio. A fronteira extrativa se expande também nas cidades, com riscos 
enormes para as pessoas, de acidentes, derrames e vazamentos, contaminação e 
expropriação de territórios.

6.3) As análises sobre as causas do Cambio Climático e os riscos de seus efeitos sobre 
as cidades.
A extração de Carbono, petróleo e gás não somente provocou a crise climática plan-
etária, como também está provocando desastres extremos, em sua maioria, pelo 
caráter experimental das tecnologias que usam. O fracking provoca sismos nas 
regiões extrativas, a perfuração em águas profundas e a combustão in situ implicam 
um grave risco para os trabalhadores e para o território. As cidades estão cada vez 
maiores e são vendidas como espaços de segurança, bem estar e salvação para as 
populações que se pretende despojar, mas são realmente espaços de colapso, onde 
ocorrem as piores catástrofes climáticas.

6.4) O extermínio de populações de extrema vulnerabilidade.
Os últimos povos indígenas isolados que habitam a Selva Amazônica e o Gran Chaco 
sul americano, as comunidades florestais da bacia do Rio Congo, os povos pastores 
do continente africano, as minorias étnicas de Arakan no sudeste asiático, os pesca-

dores artesanais e marisqueiras, entre outros, estão sendo encurralados pelos 
planos de desenvolvimento e extração de minerais e hidrocarbonetos.
Nos últimos meses, na Bolívia, Equador e Peru, em territórios onde se realizam ativi-
dades de exploração sísmica e de extração de crudo, se registrou a presença de 
povos isolados. Sendo estes uma prioridade de proteção para as Nações Unidas, 
urgem ações imediatas e a paralização dos projetos petroleiros que ameaçam suas 
existências.

NOSSA AGENDA PARA HABITAT É:

Oilwatch trabalha por uma civilização pós-petroleira, para des-fossilizar a economia, 
descentralizar e diversificar a energia, des-petrolizar o sistema alimentar industrial, 
desurbanizar a vida das sociedades, des-automobilizar o transporte, proteger os 
territórios, recuperar as águas e as selvas.

Oiwatch exige que as Nações Unidas bloqueiem a influência destas corporações em-
presariais nos cenários de decisão internacional; as controlem e as sancionem por 
seus delitos; que deem visibilidade e transparência para as relações de interesse da 
indústria de hidrocarbonetos e de automóveis com a agenda do crescimento urbano.

Oilwatch reconhece que os defensores e defensoras da Natureza são os únicos que 
estão atuando em responsabilidade com nosso Habitat, e exige que se pare imediat-
amente sua criminalização, estigmatização, perseguição, queimação e judicialização.

Oilwatch alerta para os caminhos em que a Natureza se rebela, retornando rios para 
seus leitos naturais, impedindo a descoberta e extração dos fluidos da Terra (o 
sangue da Terra, conforme povos indígenas), freando a expansão urbana.

Oilwatch propõe construir alianças com organizações urbanas para juntos promov-
ermos novos caminhos de “boa com-vivência”, em harmonia com a Natureza, com 
respeito às sociedades, que possam construir solidariedade, democracia e um plano 
de vida comum.

Quito, 20 de outubro de 2016
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A Assembleia Geral de Oilwatch, celebrando seus 20 anos de existência, reunida em 
Quito no marco da Assembleia dos Movimentos Sociais em Resistência a Habitat 3, 
declara:

1- As Conferências das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos de Vancou-
ver em 1976 e a de Istambul em 1996 e a de Quito 2016 são um testemunho claro 
da relação entre a indústria petroleira com a agenda da urbanização planetária: o 
crescimento das cidades são motor, justificativa e destino, dos hidrocarbonetos e 
seus derivados; se constituem a fonte de energia e permitem aumentar os lucros e 
o poder da indústria do petróleo, gás e carvão, da tenebrosa indústria automotiva e 
da petroquímica, assim como do capital financeiro especulativo. Este modelo 
urbano é uma expressão da civilização petroleira, e está profundamente vinculado 
com a crise ambiental mundial.

2- A Nova Agenda Urbana, lema e objetivo de Habitat 3, abre a porta para novos 
padrões de produção, distribuição e consumo “sustentáveis e responsáveis”, qualifi-
cativos que ocultam a obsolescência, a exploração da Natureza e do trabalho 
humano; o sacrifício dos corpos e de territórios como consequência da extração de 
petróleo, gás e carvão, fontes de energia e de insumos para a indústria petroquímica.

3- Habitat 3 promove e imagina um futuro global essencialmente urbano, e descon-
hece a importância dos territórios rurais e o aporte das comunidades indígenas, qui-
lombolas, pescadoras e camponesas na sustentação da vida no planeta. Justifica a 
expropriação dos territórios de povos ancestrais; o esvaziamento dos territórios 
para prover matéria prima para a indústria; a urbanização das selvas, florestas e 
comunidades camponesas através de projetos de “casas para os pobres”, “cidades 
do milênio”, e outros projetos que apresentam como parte das agendas sociais, de 
“conservação” ou de “compensação”, mas são em realidade agendas do despejo e 
da expropriação territorial.

4- Para enfrentar a crise de habitação, se propõe a economia verde, se impõe o dis-
curso da sustentabilidade, e se promovem projetos como os da compensação da 
biodiversidade e absorção de Carbono, nada mais que estratégias para perpetuar a 
primazia do mercado; e permite que os responsáveis pela crise possam fugir de 
suas responsabilidades; justificam a destruição e expulsão das comunidades, 
enquanto se as empresas se enriquecem com novos negócios, e se mantém e se 
fortalece o Capitalismo Petroleiro.

5- Os agressivos processos de urbanização estão sempre baseados em milhões de 
automóveis, e provocam despejos e invasões violentas, tanto nas fronteiras das 

cidades como nos territórios de extração. A agenda de crescimento urbano com a 
construção de rodovias e a super-veiculação das sociedades é sobretudo funcional 
para a expansão das fronteiras extrativas de novas e velhas empresas de hidrocar-
bonetos, com velhas e novas tecnologias.

6- São de especial preocupação para Oilwatch, no marco da petrolização do Habitat, 
a ausência de discussão sobre:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6.1) O uso e fomento de energias extremas para embasar a urbanização agressiva.
As novas tecnologias ligas à pesquisa, extração, transformação e manejo do lixo 
tóxico da indústria de petróleo, gás e carvão, no lugar de proteger a Natureza e res-
peitar os direitos das comunidades, ao contrário, aumentam os riscos e os impactos. 
A extração de crudos extra-pesados, o gás e óleo de fracking, a extração de gás asso-
ciado ao carvão mineral, a exploração em águas ultraprofundas e a expansão da 
indústria petroquímica têm os mesmos e ainda piores impactos entre os já obser-
vados no planeta.

6.2) A criação de novas zonas de sacrifício.
As novas fronteiras de extração de petróleo, gás e carvão são parques nacionais, 
territórios indígenas, quilombolas, campesinos, de pesca artesanal, áreas como arre-
cifes de corais, mares profundos, áreas glaciais, entre outras, de extrema vulnerabili-
dade. Destruir esses territórios não apenas implica na perda de um patrimônio da 
humanidade, mas também liberará forças incontroláveis da Natureza. As indústrias 
associadas a hidrocarbonetos, incluindo as petroleiras, as de serviços, a automotiva, 
a petroquímica estão pressionando criminalmente o planeta e sua gente. É indis-
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estão atuando em responsabilidade com nosso Habitat, e exige que se pare imediat-
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Quito, 20 de outubro de 2016
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Representantes da Campanha Nem Um Poço a Mais do Espírito Santo, Bahia e Rio 
de Janeiro estiveram na Colômbia para participar do I Encontro Latinoamericano de 
comunidades pescadoras afetadas por atividades extrativistas, em novembro de 
2018. Representando três estados profundamente impactado pelo setor petrolífero 
em terra e no mar, os brasileiros levaram na bagagem não apenas a experiência de 
reconhecer as manobras dos grandes empreendimentos para atracar em seus 
territórios, mas também histórias de resistência contra o que o mundo de hoje 
insiste em classificar como desenvolvimento.

Éramos 11 brasileiros na Colômbia para participar do I Encontro Latinoamericano 
de comunidades pescadoras afetadas por atividades extrativistas. Saímos do Espíri-
to Santo (Conceição da Barra, Povoação, Barra do Riacho, Jacaraípe, Porto de Santa-
na, Itaipava, Bicanga e Barra do Jucu), Bahia (Ilha de Maré) e Rio de Janeiro (Baia de 
Guanabara e Copacabana) para nos encontrar em Lorica, Córdoba. Lá nos juntamos 
a um grupo de aproximadamente 30 pessoas de diferentes lugares da Colômbia, da 
Venezuela, do Equador, de Honduras e EUA.

I Encontro Latinoamericano de comuniDades pescadoras
 afetadas por atividades extrativistas

Colômbia, novembro de 2018/ Lorica-San Antero, Córdoba

Convidados e guiados por CENSAT Água Viva - uma organização ambientalista de
comunicação, educação, pesquisa e organização - fomos logo apresentados a ASPRO-
CIG (Associação de Pescador, Campesino, Afro e indígenas), da qual conheceríamos 
muitas experiências de resistência nos próximos dias. Reunindo 98 associações de 
primeiro grau, o que representa cerca de 6 mil famílias e 36 mil pessoas que vivem em 
nove municípios de Córdoba, a Asprocig desenvolve o seu trabalho junto as comuni-
dades ao longo do rio Sinu, um rio enorme, largo e que mais tarde saberíamos que 
segue o seu caminho por dentro de um imenso manguezal desaguando nas águas 
quentes do Caribe.

Às margens do rio Sinú, famílias de nove municípios foram obrigados e traçar estraté-
gias em relação aos impactos e conflitos gerados pela hidrelétrica de Urrá que inun-
dou enormes áreas, antes ocupadas pelas comunidades locais. Além das
inundações e do controle da vazão do rio que impactou diretamente o modo de vida 
local, as famílias que habitam este território também foram impactados pelos plan-
tios de transgênicos. Foi preciso habilidade e o resgate das práticas tradicionais do 
seu povo para construir coletivamente uma estratégia de resistência que os garan-
tisse sustentabilidade econômica, social e ambiental, e naturalmente, que fizesse 
frente a exploração em andamento e os mantivessem vivos para a luta.

Considerando que o Rio Sinú está no coração de uma zona paramilitar na Colômbia, 
toda troca de experiência sobre organização, estratégia, sustentabilidade e resistên-
cia faz sentido e fortalece a nós, e a eles, afinal, os conflitos e a efetivação de proces-
sos exploratórios dentro de territórios tradicionais é uma triste realidade.

Nestas áreas banhadas pelo Rio Sinú as famílias desenvolvem um projeto chamado 
ABIF – Agrobiossistemas Familiares, que segundo Juan José garante que nos nove mu-
nicípios da bacia não haja um só projeto de desenvolvimento local que não fale em 
agroecologia. “Trata-se do desenvolvimento de um espaço multidimensional entre 
cultura e natureza que deve ser levado a sério por todos da região”, diz Juan José. De 
acordo com a Asprocig, trata-se de um trabalho sem monopólio, onde as questões 
organizacionais e locais são decididas de forma concessuada. Destas comunidades 

renascem áreas de preser-
vação; oportunidades de 
acesso e melhoriada qualidade 
da água; geração de renda 
através de práticas agroecológi-
cas, criação de animais, arte-
sanato, entre outras fontes de 
renda que não apenas fortale-
cem a economia local, mas 
abastecem também a auto-esti-
ma e garante o bem viver 
destas famílias. Nestes siste-
mas são produzidos alimentos 

(carne de peixe, frango e vegetais; plantas medicinais e frutas), e tudo que não é con-
sumido pela família e nem comercializado no local é doado para o Sistema Solidário 
de Lorica, situado no mercado local.

Entre os muitos encontros que fazem com que nós brasileiros nos reconheçamos nas 
lutas dos nossos companheiros e companheiras da América Latina está o que eles 
chamam de viver saboroso. Poderíamos dizer que é ele que garante saúde, leveza e 
propósito para garantir uma boa vida? Podemos dizer que sim. 
O viver saboroso é o que nos move em busca da desaceleração da vida, de um viver 
conectado com a natureza e com as pessoas ao nosso redor, com responsabilidade 
alimentar e ambiental e com tempo! Tempo para cuidarmos de nós e do ambiente em 
que vivemos.

Falamos também de monocultivo, de represas, hidrelétricas, exploração petroleira, 
alteração do fluxo dos rios e foi ótimo ver que diante de tantas ameaças compartilha-
das foi possível ver brotar esperança de quintais minúsculos onde encontramos água, 
peixes e mais de 85 tipos de plantas e flores. Tivemos mais uma vez a prova de que a 
melhoria da condição alimentar de uma comunidade amplia de forma democrática o 
acesso à educação e o protagonismo dos agentes culturais em seus territórios e em 
sua sociedade.

Falamos sobre o papel da mulher no território e como os impactos dos grandes em-
preendimentos sempre recaem mais forte sobre as mulheres. E como isso se
repete em todos os territórios do mundo. Ouvimos e debatemos sobre a invisibili-
zação das mulheres na pesca; sobre o assédio com a chegada de milhares de 
trabalhadores e o auto índice de violência doméstica, sobre a poluição das águas e o 
reflexo na saúde das mulheres e crianças; a ausência de politicas públicas; o aumento 
da jornada de trabalho das mulheres; a dificuldade do reconhecimento do trabalho 

das mulheres dentro dos próprios movimentos sociais; as doenças que incidem sobre 
as mulheres pescadoras e as mulheres da agroecologia e suas semelhenças; e a 
responsabilidade conjunta para acabar com as desigualdades de gênero, entre 
muitos outros pontos.

Em entrevista a rádio local, a pescadora Eliete Paraguassu lembrou que o racismo am-
biental deixa as comunidades tradicionais em segundo plano, fragilizando o  território 
e suas famílias e ignorando sua importância para a sustentabilidade do país.

“Hoje nós brigamos por território. Hoje é o petróleo o que mais nos assassina”, desa-
bafou a quilombola e pescadora da Bahia. E esta mesma indústria que contamina e 
expropria aqui também amplia seus impactos em solo colombiano, mas mesmos em 
meios as queixas de discriminação, injustiça e expropriação de terras, este não é o 
assunto mais recorrente entre as famílias que visitamos apesar da região conviver 
com uma refinaria e um porto, e isso preocupou os brasileiros presentes no intercâm-
bio. Cientes de que na região do Rio Sinú já houve contaminação de áreas de arroz 
por petróleo, e que em decorrência disso cresceu também os registros de problemas 
de saúdes nestas zonas, os brasileiros intensificaram os alertas.

É preciso sempre conhecer a natureza do empreendimento que quer se instalar no 
seu território! “Uma estrutura abre espaço para a outra, vem aquaviário, vem dutos, e 
nunca para por aí. É um projeto que sempre traz outras formas de exploração e expul-
sa pescadores, cria restrições territoriais, destrói berçários de pescas. Tudo para 
servir a indústria”, alertou Herval, morador da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, e 
que acompanhou de perto a industrialização do seu município com a chegada da Ara-
cruz Celulose, Petrobras, Jurong e por último Imetame. 

Indignante e ao mesmo tempo estimulante para construir uma força de resistência, 
foi trocar sobre as conjunturas nacionais de cada um dos países presentes e constatar 
com mais detalhes como o sistema é opressor, injusto e destruidor onde quer que 
seja. A civilização petroleira não tem futuro.

Para nós, brasileiros que tivemos a possibilidade de trocar tantos saberes e experiên-
cias, fica mais uma vez a certeza de que o conhecimento coletivo é protetor.
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de Lorica, situado no mercado local.

Entre os muitos encontros que fazem com que nós brasileiros nos reconheçamos nas 
lutas dos nossos companheiros e companheiras da América Latina está o que eles 
chamam de viver saboroso. Poderíamos dizer que é ele que garante saúde, leveza e 
propósito para garantir uma boa vida? Podemos dizer que sim. 
O viver saboroso é o que nos move em busca da desaceleração da vida, de um viver 
conectado com a natureza e com as pessoas ao nosso redor, com responsabilidade 
alimentar e ambiental e com tempo! Tempo para cuidarmos de nós e do ambiente em 
que vivemos.

Falamos também de monocultivo, de represas, hidrelétricas, exploração petroleira, 
alteração do fluxo dos rios e foi ótimo ver que diante de tantas ameaças compartilha-
das foi possível ver brotar esperança de quintais minúsculos onde encontramos água, 
peixes e mais de 85 tipos de plantas e flores. Tivemos mais uma vez a prova de que a 
melhoria da condição alimentar de uma comunidade amplia de forma democrática o 
acesso à educação e o protagonismo dos agentes culturais em seus territórios e em 
sua sociedade.

Falamos sobre o papel da mulher no território e como os impactos dos grandes em-
preendimentos sempre recaem mais forte sobre as mulheres. E como isso se
repete em todos os territórios do mundo. Ouvimos e debatemos sobre a invisibili-
zação das mulheres na pesca; sobre o assédio com a chegada de milhares de 
trabalhadores e o auto índice de violência doméstica, sobre a poluição das águas e o 
reflexo na saúde das mulheres e crianças; a ausência de politicas públicas; o aumento 
da jornada de trabalho das mulheres; a dificuldade do reconhecimento do trabalho 

das mulheres dentro dos próprios movimentos sociais; as doenças que incidem sobre 
as mulheres pescadoras e as mulheres da agroecologia e suas semelhenças; e a 
responsabilidade conjunta para acabar com as desigualdades de gênero, entre 
muitos outros pontos.

Em entrevista a rádio local, a pescadora Eliete Paraguassu lembrou que o racismo am-
biental deixa as comunidades tradicionais em segundo plano, fragilizando o  território 
e suas famílias e ignorando sua importância para a sustentabilidade do país.

“Hoje nós brigamos por território. Hoje é o petróleo o que mais nos assassina”, desa-
bafou a quilombola e pescadora da Bahia. E esta mesma indústria que contamina e 
expropria aqui também amplia seus impactos em solo colombiano, mas mesmos em 
meios as queixas de discriminação, injustiça e expropriação de terras, este não é o 
assunto mais recorrente entre as famílias que visitamos apesar da região conviver 
com uma refinaria e um porto, e isso preocupou os brasileiros presentes no intercâm-
bio. Cientes de que na região do Rio Sinú já houve contaminação de áreas de arroz 
por petróleo, e que em decorrência disso cresceu também os registros de problemas 
de saúdes nestas zonas, os brasileiros intensificaram os alertas.

É preciso sempre conhecer a natureza do empreendimento que quer se instalar no 
seu território! “Uma estrutura abre espaço para a outra, vem aquaviário, vem dutos, e 
nunca para por aí. É um projeto que sempre traz outras formas de exploração e expul-
sa pescadores, cria restrições territoriais, destrói berçários de pescas. Tudo para 
servir a indústria”, alertou Herval, morador da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, e 
que acompanhou de perto a industrialização do seu município com a chegada da Ara-
cruz Celulose, Petrobras, Jurong e por último Imetame. 

Indignante e ao mesmo tempo estimulante para construir uma força de resistência, 
foi trocar sobre as conjunturas nacionais de cada um dos países presentes e constatar 
com mais detalhes como o sistema é opressor, injusto e destruidor onde quer que 
seja. A civilização petroleira não tem futuro.

Para nós, brasileiros que tivemos a possibilidade de trocar tantos saberes e experiên-
cias, fica mais uma vez a certeza de que o conhecimento coletivo é protetor.
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Representantes da Campanha Nem Um Poço a Mais do Espírito Santo, Bahia e Rio 
de Janeiro estiveram na Colômbia para participar do I Encontro Latinoamericano de 
comunidades pescadoras afetadas por atividades extrativistas, em novembro de 
2018. Representando três estados profundamente impactado pelo setor petrolífero 
em terra e no mar, os brasileiros levaram na bagagem não apenas a experiência de 
reconhecer as manobras dos grandes empreendimentos para atracar em seus 
territórios, mas também histórias de resistência contra o que o mundo de hoje 
insiste em classificar como desenvolvimento.
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de comunidades pescadoras afetadas por atividades extrativistas. Saímos do Espíri-
to Santo (Conceição da Barra, Povoação, Barra do Riacho, Jacaraípe, Porto de Santa-
na, Itaipava, Bicanga e Barra do Jucu), Bahia (Ilha de Maré) e Rio de Janeiro (Baia de 
Guanabara e Copacabana) para nos encontrar em Lorica, Córdoba. Lá nos juntamos 
a um grupo de aproximadamente 30 pessoas de diferentes lugares da Colômbia, da 
Venezuela, do Equador, de Honduras e EUA.

Convidados e guiados por CENSAT Água Viva - uma organização ambientalista de
comunicação, educação, pesquisa e organização - fomos logo apresentados a ASPRO-
CIG (Associação de Pescador, Campesino, Afro e indígenas), da qual conheceríamos 
muitas experiências de resistência nos próximos dias. Reunindo 98 associações de 
primeiro grau, o que representa cerca de 6 mil famílias e 36 mil pessoas que vivem em 
nove municípios de Córdoba, a Asprocig desenvolve o seu trabalho junto as comuni-
dades ao longo do rio Sinu, um rio enorme, largo e que mais tarde saberíamos que 
segue o seu caminho por dentro de um imenso manguezal desaguando nas águas 
quentes do Caribe.

Às margens do rio Sinú, famílias de nove municípios foram obrigados e traçar estraté-
gias em relação aos impactos e conflitos gerados pela hidrelétrica de Urrá que inun-
dou enormes áreas, antes ocupadas pelas comunidades locais. Além das
inundações e do controle da vazão do rio que impactou diretamente o modo de vida 
local, as famílias que habitam este território também foram impactados pelos plan-
tios de transgênicos. Foi preciso habilidade e o resgate das práticas tradicionais do 
seu povo para construir coletivamente uma estratégia de resistência que os garan-
tisse sustentabilidade econômica, social e ambiental, e naturalmente, que fizesse 
frente a exploração em andamento e os mantivessem vivos para a luta.
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toda troca de experiência sobre organização, estratégia, sustentabilidade e resistên-
cia faz sentido e fortalece a nós, e a eles, afinal, os conflitos e a efetivação de proces-
sos exploratórios dentro de territórios tradicionais é uma triste realidade.
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ABIF – Agrobiossistemas Familiares, que segundo Juan José garante que nos nove mu-
nicípios da bacia não haja um só projeto de desenvolvimento local que não fale em 
agroecologia. “Trata-se do desenvolvimento de um espaço multidimensional entre 
cultura e natureza que deve ser levado a sério por todos da região”, diz Juan José. De 
acordo com a Asprocig, trata-se de um trabalho sem monopólio, onde as questões 
organizacionais e locais são decididas de forma concessuada. Destas comunidades 
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foi trocar sobre as conjunturas nacionais de cada um dos países presentes e constatar 
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Em 2018, mulheres da Colômbia, Argentina e Brasil se encontraram com equatorian-
as integrantes da União Afetada pela Texaco - UDAPT, em Lago Agrio, no Equador,  
para trocar experiências e solidariedade sobre as lutas contra a Chevron, Texas Com-
pany e Texaco, que deixaram conflitos sociais, ambientais, econômicos e políticos, 
derivados de suas atividades em cada território representado neste encontro. Juntas 
e em solidariedade as companheiras do Equador, pressioaram o governo equatoria-
no para que cumpra sua função de proteger os direitos humanos, de seu povo e da 
natureza. Deste encontro e após audiência na procuradoria de Justiça, em Quito, sai 
o manifesto abaixo cobrando mais uma vez que os interesses econômicos e comerci-
ais não se sobreponham o direito à vida. 

MANIFIESTO DE MUJERES 
LATINOAMERICANAS

“Nosotras mujeres unidas y organizadas de Colombia, Argentina y Brasil, hemos venido a 
encontrarnos en Lago Agrio con las mujeres ecuatorianas, pertenecientes a la Unión Afectada 
por Texaco UDAPT, para intercambiar nuestras experiencias y solidarizarnos con nuestras 
luchas en contra de las empresas Chevron, Texas Company y Texaco, las cuales han dejado 
conflictos sociales, ambientales, económicos y políticos, derivados de sus actividades de 
extracción petrolera en cada uno de los territorios de nuestros países. Hemos identificado que, 
aunque somos de países e idiosincrasias distintas, las afectaciones a los territorios, naturaleza 
y salud pública de nuestros pueblos son similares, esto se debe a que estas empresas y su 
actividad extractiva, no pueden operar de manera limpia y responsable con nuestros recursos 
naturales y comunidades.
Una vez más evidenciamos que el interés de Chevron no es el de respetar los derechos de los 
pueblos, y por el contrario ha demostrado el abuso de poder, e instancias legales, pretendien-
do quedar en la impunidad.
Esperamos que el Estado ecuatoriano cumpla su función de proteger los derechos humanos, 
de su pueblo y de la naturaleza, consagrados en su constitución y no permita que los intereses 
económicos y comerciales se sobrepongan a los derechos humanos y colectivos, con la excusa 
del desarrollo y progreso, cuando realmente lo que ha generado es destrucción, pobreza y la 
degradación de la salud, esta última es una de las afectaciones más graves de lesa humani-
dad.

Manifestamos nuestro profundo rechazo a la última agresión que Chevron está realizando 
con el laudo del tribunal de la Haya, con el que busca la anulación de la sentencia que de 
manera justa han ganado los y las afectadas amazónicas en Ecuador y les expresamos nues-
tra solidaridad.”

Posted on octubre 19, 2018 in  Nuestra Voz ,  Rescate cultural
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Participaram deste momento no Equador Marcelo Calazans, Fabiola Melca e Daniela 
Meirelles da FASE e também a pescadora e ativista de AHOMAR/RJ Daize Menezes, 
durante os dias 16 a 24 de outubro de 2016.

Em Quito, primeiramente participamos da Oficina de Oilwatch sobre ferramentas 
de luta “Antes, Durante e Depois” das atividades petroleiras. Na ocasião foram apre-
sentadas e debatidas as experiências de diferentes países da América Latina que 
vem buscando a defesa dos seus territórios frente a violenta exploração petrolífera. 

As consultas comunitárias (Antes) na Colômbia e Equador. O monitoramento 
(Durante) no Equador, Argentina e Brasil. E a reparação (Depois) no Equador. Em 
cada um destes contextos nacionais o modus operandis das empresas, a conivência
do Estado e os impactos são semelhantes, por isso a oficina foi estratégica em con-
struir ferramentas internacionais.

No dia 18, paralelamente ao Encontro da ONU, Habitat III, que acontecia em Quito 
no mesmo momento, participamos do Seminário Internacional “Território, Natureza 
e Bom Governo desde os povos” com falas de pensadora/es e ativistas da Colômbia,
México, Venezuela, Nigéria, Uruguai, Brasil, Equador e Inglaterra que trouxeram 
muitos elementos de crítica à civilização petroleira, desde o local até o global.

Em comemoração aos 30 anos de Accion Ecológica, participamos da bonita Cer-
imônia de Premiação aos Defensores e Defensoras da Natureza, com ampla pre-
sença de equatorianos de todas as regiões.

Nos dias 19 e 20 participamos da Assembleia de Oilwatch com representantes do 
Equador, Colômbia, Brasil, Venezuela, Argentina, Moçambique, Tailândia, Uruguai, 
Togo, Bolívia, Chile, EUA, Peru, Guatemala e Nigéria. Tivemos então a oportunidade 
de ouvir o resgate da memória dos 20 anos de história desta Rede, rever seus 
princípios, debater questões como “Petróleo e clima”, “Petróleo e guerra”, “Petróleo 
e ecossistemas frágeis”, “Novas áreas de petróleo, velhos problemas”, e também 
compartilhar das experiências das articulações de Oilwatch na América do Sul, 
África e Ásia, elaborar posicionamento público e crítico às cidades petroleiras, além 
de pensar nas estratégicas Campanhas “Anexo 0” e “Energias Extremas”, entre 
outros encaminhamentos.

Dos dias 21 a 23, estivemos em Toxitour pela Amazonia Equatoriana em áreas de 
exploração e contaminação petrolífera na província de Sucumbios, onde desde a 
década de 60 petroleiras como Texaco/Chevron e mais recentemente PetroEquador 

Intercämbio brasil x equador
e PetroAmazonia vem gerando inúmeros impactos no ar, nas águas e no solo das 
comunidades locais a partir de dejetos tóxicos e águas de formação lançadas displi-
centemente sem nenhum tratamento adequado nos rios e formando piscinas de 
depósito a céu aberto em toda região. Pudemos ouvir de moradores locais o drama 
da convivência com empreendimentos tão tóxicos que trazem graves problemas de 
saúde e altíssima incidência de câncer e ainda sobre o descaso pelo Estado. Também 
tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho de reparação da Clínica Ambiental 
que busca reconstituir a saúde psíquica das famílias impactadas a partir de grupos 
de trabalho, formação em agroecologia e oportunidades de geração de renda.

A partir desta rica experiência de trocas, informações e construção de estratégias, 
voltamos para o Brasil muito inspiradas e ainda mais motivadas a seguir articulando 
e construindo a Campanha Nem um Poço a Mais.
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QUER SABER MAIS SOBRE PORTOS?

No dia 15 de junho de 2019 aconteceu em Itaipava, sul do ES, o Seminário sobre Portos 
realizado pela Campanha Nem um Poço a Mais e organizado com o MPP, CPP, MNDH, 
Forum Suape, AHOMAR, Amigos da Terra Brasil, FASE, Federação Estadual dos Pesca-
dores Artesanais, Colônia Z10, CDDH Cachoeiro de Itapemirim.

A proposta do Seminário era articular a luta entorno dos Portos e sensibilizar as pes-
soas do sul do Estado do ES para os impactos e conflitos gerados com a chegada e 
implantação destes empreendimentos, considerando que existem projetos para 3 
novos Portos para aquela região (Porto Central em Presidente Kennedy, Itaoca Off-
shore em Marataízes, C-Port em Itapemirim) e 27 ao todo para o ES (1 a cada 12km).

Neste sentido, já no dia 12 realizamos no Rio de Janeiro um intercâmbio com convida-
dos do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Holanda. 
Fomos recebidos por pescadores e pescadoras da AHOMAR que nos guiaram por um 
giro pela Baia de Guanabara desde Mauá/Magé até Niterói, ouvindo e observando as 
histórias dos pescadores que vivem, há gerações, naquele território de pesca artesanal 
e conhecem técnicas ancestrais que até hoje existem e funcionam perfeitamente na 
região, como os currais. Ao mesmo tempo pudemos conhecer por eles o que significou 
a chegada e implantação de uma complexa infraestrutura petroleira de refinaria, esta-
leiros, estações, plataformas, navios, dutos com toda a imposição, falta de diálogo, 
proibições, perseguições, violência. 

Em 2000 um grande vazamento chegou a um nível de contaminação tamanho que os 
pescadores e pescadoras se organizaram como AHOMAR para reivindicar e lutar pelos 
seus direitos. Uma luta que virou referência para todos aqueles que buscam um 

enfrentamento a petroleiras com força, coragem e estratégias.  

O intercâmbio continuou no dia 14 no Espírito Santo por áreas onde estão projetando 
a construção dos 3 Portos. Neste caso, conhecemos as áreas que estão sob ameaça e 
ouvimos histórias de moradores dos locais sobre a importância destes territórios seja 
do ponto de vista da moradia, da pesca, do turismo, da religiosidade (como o San-
tuário das Neves em Presidente Kennedy onde o Porto Central pretende chegar). 

No Seminário contamos com a contribuição de pesquisadore/as, ativistas, pescado-
re/as, quilombola, agroextrativista, moradores de áreas ou do entorno de empreendi-
mentos como Santarém e Abaetetuba (PA), Suape (PE), Pecém (CE), Ilha de Maré (BA), 
Barra do Riacho (ES), Baia de Guanabara (RJ), Porto Grande (RS), Porto de Roterdã 
(Holanda) e Amazônia (Equador) que compartilharam conosco sua experiência, 
estudo, preocupações, críticas e sonhos. Em comum, um questionamento sobre a 
idéia de desenvolvimento: para que? para quem? 

Diana Aguiar, da FASE Nacional, nos contou que portos são exemplos de corredores 
logísticos para exportação de commodities tal como ferrovias, hidrovias, rodovias. 
“Quanto mais complexo é a cadeia produtiva, mais complexo é o tipo de corredor 
logístico que se constrói”.  A questão para os produtores de commodities é como 
chegar mais rápido no mercado consumidor, que para o Brasil hoje é majoritaria-

mente a China.  Estamos falando então da exploração, produção e exportação de 
petróleo e gás, minérios, soja.

Sempre a dimensão destes portos impressiona porque nunca se trata de uma única 
instalação e sim de complexos industriais que ocupam áreas enormes de construções 
com inúmeros empreendimentos relacionados, como em Suape (13.500hectares com 
mais de 100 indústrias entre petroquímicas, 3 estaleiros, 3 termelétrica, refinaria, 
indústria plástica) e Roterdã (12.000 há com 3 mil empresas operando na área). 

Identificamos várias estratégias perversas das empresas para se instalarem: estudos de 
impacto ambiental que não consideram as populações tradicionais e quando consid-
eram não as consultam (como em Santarém), realização de audiências públicas manip-
uladas politicamente (como em Barra do Riacho), licenciamentos fragmentados para 
facilitar a entrada (como no RS onde pediram licenciamento para a mina de carvão para 
depois facilitarem a entrada do Pólo Carboquímico), ocupação irregular de áreas de 
preservação permanente e de sítios arqueológicos (caso de Pecém no CE), processos de 
remoções forçadas e violentas dos moradores (caso de Suape que virou referência em 
reassentamentos para áreas minúsculas e distantes dos locais de trabalho dos mora-
dores da região), justificativa como área de interesse público (como na Jurong em Ara-
cruz), racismo ambiental (ex: empresas desencantam e tiram a alma do território e 
depois rebatizam com outro nome ou desvirtuam o nome do lugar) e falsas promessas 
de emprego. 

Como grande apelo, as empresas usam as promessas de emprego para convencer a 
população local a aceitar o seu empreendimento. Mas o que vimos é que na verdade as 
comunidades locais são invariavelmente ludibriadas, já que a maior parte dos 
trabalhadores vem de fora, com formações que não são oferecidas à população local. 
Para estes sobram pouquíssimas oportunidades e  cargos com salários menores. 

Como na Amazônia equatoriana, onde numa área de exploração de aproximadamente 
500 mil hectares, apenas 13% da população local conseguiu algum emprego. Também 
no Espírito Santo, Francismar pesquisador da UFES, aponta que para a Petrobrás 
apenas 6.553 empregos foram gerados, sendo que 3 mil trabalham no RJ e 70% são 
terceirizados.  Aos municípios sobram o ônus de oferecer serviços à toda uma popu-
lação a mais que vem de fora para trabalhar. Esta é uma das preocupações levantadas 
para Presidente Kennedy, que com uma população hoje de 11 mil habitantes e precári-
os serviços de saneamento e saúde, como vai atender aos 8 mil trabalhadores prometi-
do pelo Porto Central? Mas, sobretudo o que foi muito mencionado é que estes poucos 
empregos gerados acabam com muitos trabalhos que já existem nos territórios como 
a pesca artesanal e a agricultura familiar, responsáveis pela segurança alimentar da 
população brasileira.  Como lembra Nego da Pesca, da Federação Estadual de Pescado-
res Artesanais do ES, a pesca artesanal é responsável por 75% do abastecimento da 
população brasileira.

Aliado e se confundindo com as estratégias empresariais está o Estado, ativo na defesa 
desenvolvimentista contra as populações tradicionais. Na Bahia por exemplo, o gover-
nador entrou com processo contra os moradores da Ilha de Maré acusando-os de 

serem contra o desenvolvimento do Estado.  Os órgãos ambientais são o braço direito 
das empresas, protegendo o seu patrimônio e perseguindo e criminalizando pescado-
res e quilombolas ao redor dos empreendimentos.  A sobreposição dos portos e 
grandes empreendimentos aos territórios tradicionais mostram o quanto querem 
tornar estes zonas de sacrifício para que a população saia e dê lugar ao grande capital.  
Ivany, da AHOMAR no RJ diz: “tomaram conta do espaço que era nosso e passou a ser 
deles”.  Ana Cláudia, professora da UFES nomeia sua tese de doutorado sobre os portos 
no ES com frase de pescador “vão construir por cima de mim”. 

No Equador a exploração petroleira se deu sobre o território indígena de 9 etnias, 
sendo que duas já desapareceram depois da chegada das petroleiras.  No RS o projeto 
de construção da mina de carvão Guaiba será em área do assentamento de reforma 
agrária Apolônio de Carvalho “que é o terceiro maior produtor de arroz orgânico do 
país”, diz Arthur Viana, de Amigos da Terra. Barra do Riacho no ES  para onde foram a 
Aracruz Celulose/Suzano, Conexus, Portocel  Evoniq, Br Distribuidora, Nutripetro, Esta-
leiro Jurong , Imetame  é originalmente uma comunidade de pesca, de ribeirinhos e 
vizinhos a comunidade indígena. Marataízes também no ES, onde querem construir  
um porto é uma importante comunidade de pescadores de lagosta. 

A lista de impactos dos portos e seus empreendimentos é vasta, recorrente e de alta 
gravidade. Sentidos e percebidos por aqueles que vivem no seu entorno: “é muita 
diferença entre o antes e o depois da instalação do Porto. Mesmo sem comprovação 
científica, nós sabemos”, diz Maria Lusanete Lima da Articulação Nacional das Pescado-
ras (ANP) do Ceará. Por exemplo, a destruição de 900 hectares de APP e de mangue em 
Suape, além dos rios aterrados para construção das estradas, alterando todo o ciclo das 
marés e dos manguezais. Vazamentos de petróleo, explosão de poços e de navios, 
entulho das plataformas jogados no fundo do mar, precariedade das infraestruturas do 
petróleo em terra, foram exemplos lembrados para mostrar a grande incidência de 
contaminação que geram enfermidades catastróficas relacionados a proximidade com 
as instalações petroleiras, mas também da mineração como é o caso do crime da 
Samarco/Vale/BHP Billinton lembrado por moradores de Barra do Riacho e pescador 
de São Mateus no ES. “A poluição química é a pior guerra do mundo, porque você não 
toca, você não consegue ver”, diz Eliete Paraguassu pescadora e quilombola do MPP e 
da ANP da Bahia. E enquanto as doenças aumentam o serviço e atendimento já pre-
cário de saúde ficam sem investimentos com o contingenciamento federal. A insegu-
rança alimentar nas comunidades por contaminação do solo e das águas é crescente. 
Camarão, caranguejo, lagosta são referências em Festivais regionais que pela atual con-
taminação precisam ser trazidos de outras localidades para não comprometer ainda 
mais o já prejudicado turismo. Também casos de depressão e suicídio foram menciona-
dos entre os que permaneceram ao redor dos empreendimentos e vivem profundas 
restrições em seu território. “Há muita divisão entre as comunidades, cada um está 
fechado em sua dor, sua tristeza”, diz Daniely Lima de Pernambuco. 

A violência é lembrada de muitas formas.  Na desterritorialização das comunidades 
tradicionais, nas remoções forçadas, nas limitações de acesso e práticas impostas, no 
assistencialismo medíocre depois de tirarem o sustento das famílias, no aumento da 
venda e consumo de drogas nas comunidades, no aumento de roubo, na intimidação e 

perseguição policial, nas ameaças e criminalização de lideranças, na transferência das 
empresas para os narcotraficantes para matar as lideranças, nos assassinatos. “E 
querem que aceitemos tudo, sem falar nada”, diz Herval Nogueira, liderança de Barra 
do Riacho no ES. 

Muitos problemas relacionados à demanda por água foram mencionados com a gravi-
dade da exaustão hídrica que as comunidades já vivem. No Porto de Pecém, por exem-
plo, abriram vários poços artesianos para abastecer as indústrias de lá, mas queriam 
ainda mais para resfriar as placas das siderúrgicas. Em Suape a Refinaria Abreu e Lima 
se apropriou de cacimba feita por comunidade removida forçadamente. No RS, 4 mil-
hões de pessoas abastecidas pelas águas do rio Guaiba sofrerão  impacto da maior 
mina de carvão a céu aberto que estará a 20km de Porto Alegre.  No sul do ES fica a 
questão: se no verão já falta água para a população do litoral sul imagina com estes 
portos? 

E ainda a questão climática aparece com muitas ressalvas. Na Holanda 17% das 
emissões de CO2 do país são oriundos do Porto de Roterdã (o maior da Europa). Da 
mesma forma, alerta Wiert Wiertsema de BothEnds, “se o Porto Central (de capital do 
Porto de Roterdã) vier para Presidente Kennedy, vai contribuir com o setor de com-
bustíveis fósseis, que vai contribuir com o aquecimento global e numa perspectiva de 
aumento do nível do mar em mais de 2 metros, vai ficar embaixo d´água”. 

Com a presença majoritária de mulheres entre as palestrantes nas mesas, ficou eviden-
te os impactos contra elas. Exemplos disso são: “40 mil trabalhadores de fora foram 
mobilizados para a construção da Refinaria Abreu e Lima, o que aumentou a 
exploração sexual das mulheres, das crianças, das doenças sexualmente transmitidas, 
da violência sexual, da gravidez na adolescência cujos filhos são conhecidos como filhos 
de Suape”, conta Mariana Vidal do Fórum Suape. Também no Rio de Janeiro se passou 
o mesmo e as crianças geradas destas relações com trabalhadores de fora ficaram con-
hecidas como “filhas do petróleo”, depois que “estes homens jogam feitiços nas jovens 
das comunidades,” como nos conta Daise Menezes da AHOMAR e ANP (Articulação 
Nacional das Pescadoras).  Eliete Paraguassu, da Ilha de Maré na Bahia nos diz da triste-
za que é “mulheres pescadoras, sem patrão, independentes  e autônomas precisarem 
se prostituir para dar de comer aos filhos e ainda sofrerem o preconceito”.  Ainda os 
impactos na saúde das mulheres foi bastante mencionado, seja no caso das marisquei-
ras de Pernambuco que por ficarem mais de cócoras na água, estão mais em contato 
com a água contaminada. 

Também no Equador, as pesquisas relacionadas aos índices de câncer ao redor dos em-
preendimentos petrolíferos, identificou que a cada 10 casos de câncer, 7 são em mul-
heres.  Na Ilha de Maré pesquisas foram feitas para identificar casos de contaminação 
em crianças com mortes por câncer já ocorridas.  “A lógica do capital é uma lógica mas-
culina, patriarcal, violenta que vulnerabiliza categorias sociais ou de gênero”, diz Federi-
ca Giunta que esteve à frente de projeto de reparação em saúde em comunidades afe-
tadas por petroleiras no Equador.  Neste sentido houve um apelo aos homens que 
tomem partido nesta luta pela igualdade de gênero, já que a violência contra as mul-
heres diz respeito ao conjunto da sociedade e além das mulheres, é claro, perdem 

todos que almejam por uma sociedade justa e democrática. Ficou bastante evidente, no 
entanto a força, determinação e coragem das mulheres que estão liderando a defesa 
dos territórios, da natureza, das águas e dos alimentos contra estes empreendimentos.

Todavia, a resistência aos Portos e empreendimentos exploratórios aparece em todas 
as falas. São muitas as estratégias e sugestões apresentadas. A organização, articulação 
e mobilização das comunidades (como a assembléia popular da mineração e comitê 
estadual pela vida no RS, comitês de reparação no Equador), o monitoramento e fiscal-
ização dos impactos (como a patrulha da pesca no RJ), a produção de Protocolos de 
Consulta  (como os quilombolas de Santarém e agroextrativistas de Abaetetuba no PA), 
a cultura e a arte para fortalecer elo entre os lugares (como em Itaipava no ES), o res-
gate da luta dos antepassados (como na Ilha de Maré na Bahia), a denúncia dos investi-
mentos europeus nos países do sul (como na Holanda), a produção de materiais, docu-
mentários para divulgação dos impactos e formulação de denúncias, o ambientalismo 
popular que escuta a fala das comunidades, o fortalecimento e organização das mul-
heres, as ações diretas, os boicotes e desnaturalização do consumo, as festas. 

Dizer Não! “Temos que matar um leão por dia”, diz Daniela Silva quilombola do Pará.
Com isso, comemoramos e nos inspiramos em casos que conseguiram barrar a entrada 
de empresas em seus territórios como termelétrica de Suape em Pernambuco, a GVK e 
Petrobrás na Baia de Guanabara no RJ, a Petrobrás na Ilha de Maré na Bahia, o Porto da 
Cargil em Abaetetuba no PA e o Porto da EMBRAPS em Santarém no PA. “Se os portos 
estão interligados, então também nós precisamos interligar as resistências”, diz Dilmara 
Araujo agroextrativista do PA.

Dizer sim a vida e criar territórios de utopia!

Por Daniella Meirelles

No dia 15 de junho de 2019 aconteceu em Itaipava, sul do ES, o Seminário sobre Portos 
realizado pela Campanha Nem um Poço a Mais e organizado com o MPP, CPP, MNDH, 
Forum Suape, AHOMAR, Amigos da Terra Brasil, FASE, Federação Estadual dos Pesca-
dores Artesanais, Colônia Z10, CDDH Cachoeiro de Itapemirim.

A proposta do Seminário era articular a luta entorno dos Portos e sensibilizar as pes-
soas do sul do Estado do ES para os impactos e conflitos gerados com a chegada e 
implantação destes empreendimentos, considerando que existem projetos para 3 
novos Portos para aquela região (Porto Central em Presidente Kennedy, Itaoca Off-
shore em Marataízes, C-Port em Itapemirim) e 27 ao todo para o ES (1 a cada 12km).

Neste sentido, já no dia 12 realizamos no Rio de Janeiro um intercâmbio com convida-
dos do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Holanda. 
Fomos recebidos por pescadores e pescadoras da AHOMAR que nos guiaram por um 
giro pela Baia de Guanabara desde Mauá/Magé até Niterói, ouvindo e observando as 
histórias dos pescadores que vivem, há gerações, naquele território de pesca artesanal 
e conhecem técnicas ancestrais que até hoje existem e funcionam perfeitamente na 
região, como os currais. Ao mesmo tempo pudemos conhecer por eles o que significou 
a chegada e implantação de uma complexa infraestrutura petroleira de refinaria, esta-
leiros, estações, plataformas, navios, dutos com toda a imposição, falta de diálogo, 
proibições, perseguições, violência. 

Em 2000 um grande vazamento chegou a um nível de contaminação tamanho que os 
pescadores e pescadoras se organizaram como AHOMAR para reivindicar e lutar pelos 
seus direitos. Uma luta que virou referência para todos aqueles que buscam um 

enfrentamento a petroleiras com força, coragem e estratégias.  

O intercâmbio continuou no dia 14 no Espírito Santo por áreas onde estão projetando 
a construção dos 3 Portos. Neste caso, conhecemos as áreas que estão sob ameaça e 
ouvimos histórias de moradores dos locais sobre a importância destes territórios seja 
do ponto de vista da moradia, da pesca, do turismo, da religiosidade (como o San-
tuário das Neves em Presidente Kennedy onde o Porto Central pretende chegar). 

No Seminário contamos com a contribuição de pesquisadore/as, ativistas, pescado-
re/as, quilombola, agroextrativista, moradores de áreas ou do entorno de empreendi-
mentos como Santarém e Abaetetuba (PA), Suape (PE), Pecém (CE), Ilha de Maré (BA), 
Barra do Riacho (ES), Baia de Guanabara (RJ), Porto Grande (RS), Porto de Roterdã 
(Holanda) e Amazônia (Equador) que compartilharam conosco sua experiência, 
estudo, preocupações, críticas e sonhos. Em comum, um questionamento sobre a 
idéia de desenvolvimento: para que? para quem? 

Diana Aguiar, da FASE Nacional, nos contou que portos são exemplos de corredores 
logísticos para exportação de commodities tal como ferrovias, hidrovias, rodovias. 
“Quanto mais complexo é a cadeia produtiva, mais complexo é o tipo de corredor 
logístico que se constrói”.  A questão para os produtores de commodities é como 
chegar mais rápido no mercado consumidor, que para o Brasil hoje é majoritaria-

mente a China.  Estamos falando então da exploração, produção e exportação de 
petróleo e gás, minérios, soja.

Sempre a dimensão destes portos impressiona porque nunca se trata de uma única 
instalação e sim de complexos industriais que ocupam áreas enormes de construções 
com inúmeros empreendimentos relacionados, como em Suape (13.500hectares com 
mais de 100 indústrias entre petroquímicas, 3 estaleiros, 3 termelétrica, refinaria, 
indústria plástica) e Roterdã (12.000 há com 3 mil empresas operando na área). 

Identificamos várias estratégias perversas das empresas para se instalarem: estudos de 
impacto ambiental que não consideram as populações tradicionais e quando consid-
eram não as consultam (como em Santarém), realização de audiências públicas manip-
uladas politicamente (como em Barra do Riacho), licenciamentos fragmentados para 
facilitar a entrada (como no RS onde pediram licenciamento para a mina de carvão para 
depois facilitarem a entrada do Pólo Carboquímico), ocupação irregular de áreas de 
preservação permanente e de sítios arqueológicos (caso de Pecém no CE), processos de 
remoções forçadas e violentas dos moradores (caso de Suape que virou referência em 
reassentamentos para áreas minúsculas e distantes dos locais de trabalho dos mora-
dores da região), justificativa como área de interesse público (como na Jurong em Ara-
cruz), racismo ambiental (ex: empresas desencantam e tiram a alma do território e 
depois rebatizam com outro nome ou desvirtuam o nome do lugar) e falsas promessas 
de emprego. 

Como grande apelo, as empresas usam as promessas de emprego para convencer a 
população local a aceitar o seu empreendimento. Mas o que vimos é que na verdade as 
comunidades locais são invariavelmente ludibriadas, já que a maior parte dos 
trabalhadores vem de fora, com formações que não são oferecidas à população local. 
Para estes sobram pouquíssimas oportunidades e  cargos com salários menores. 

Como na Amazônia equatoriana, onde numa área de exploração de aproximadamente 
500 mil hectares, apenas 13% da população local conseguiu algum emprego. Também 
no Espírito Santo, Francismar pesquisador da UFES, aponta que para a Petrobrás 
apenas 6.553 empregos foram gerados, sendo que 3 mil trabalham no RJ e 70% são 
terceirizados.  Aos municípios sobram o ônus de oferecer serviços à toda uma popu-
lação a mais que vem de fora para trabalhar. Esta é uma das preocupações levantadas 
para Presidente Kennedy, que com uma população hoje de 11 mil habitantes e precári-
os serviços de saneamento e saúde, como vai atender aos 8 mil trabalhadores prometi-
do pelo Porto Central? Mas, sobretudo o que foi muito mencionado é que estes poucos 
empregos gerados acabam com muitos trabalhos que já existem nos territórios como 
a pesca artesanal e a agricultura familiar, responsáveis pela segurança alimentar da 
população brasileira.  Como lembra Nego da Pesca, da Federação Estadual de Pescado-
res Artesanais do ES, a pesca artesanal é responsável por 75% do abastecimento da 
população brasileira.

Aliado e se confundindo com as estratégias empresariais está o Estado, ativo na defesa 
desenvolvimentista contra as populações tradicionais. Na Bahia por exemplo, o gover-
nador entrou com processo contra os moradores da Ilha de Maré acusando-os de 

serem contra o desenvolvimento do Estado.  Os órgãos ambientais são o braço direito 
das empresas, protegendo o seu patrimônio e perseguindo e criminalizando pescado-
res e quilombolas ao redor dos empreendimentos.  A sobreposição dos portos e 
grandes empreendimentos aos territórios tradicionais mostram o quanto querem 
tornar estes zonas de sacrifício para que a população saia e dê lugar ao grande capital.  
Ivany, da AHOMAR no RJ diz: “tomaram conta do espaço que era nosso e passou a ser 
deles”.  Ana Cláudia, professora da UFES nomeia sua tese de doutorado sobre os portos 
no ES com frase de pescador “vão construir por cima de mim”. 

No Equador a exploração petroleira se deu sobre o território indígena de 9 etnias, 
sendo que duas já desapareceram depois da chegada das petroleiras.  No RS o projeto 
de construção da mina de carvão Guaiba será em área do assentamento de reforma 
agrária Apolônio de Carvalho “que é o terceiro maior produtor de arroz orgânico do 
país”, diz Arthur Viana, de Amigos da Terra. Barra do Riacho no ES  para onde foram a 
Aracruz Celulose/Suzano, Conexus, Portocel  Evoniq, Br Distribuidora, Nutripetro, Esta-
leiro Jurong , Imetame  é originalmente uma comunidade de pesca, de ribeirinhos e 
vizinhos a comunidade indígena. Marataízes também no ES, onde querem construir  
um porto é uma importante comunidade de pescadores de lagosta. 

A lista de impactos dos portos e seus empreendimentos é vasta, recorrente e de alta 
gravidade. Sentidos e percebidos por aqueles que vivem no seu entorno: “é muita 
diferença entre o antes e o depois da instalação do Porto. Mesmo sem comprovação 
científica, nós sabemos”, diz Maria Lusanete Lima da Articulação Nacional das Pescado-
ras (ANP) do Ceará. Por exemplo, a destruição de 900 hectares de APP e de mangue em 
Suape, além dos rios aterrados para construção das estradas, alterando todo o ciclo das 
marés e dos manguezais. Vazamentos de petróleo, explosão de poços e de navios, 
entulho das plataformas jogados no fundo do mar, precariedade das infraestruturas do 
petróleo em terra, foram exemplos lembrados para mostrar a grande incidência de 
contaminação que geram enfermidades catastróficas relacionados a proximidade com 
as instalações petroleiras, mas também da mineração como é o caso do crime da 
Samarco/Vale/BHP Billinton lembrado por moradores de Barra do Riacho e pescador 
de São Mateus no ES. “A poluição química é a pior guerra do mundo, porque você não 
toca, você não consegue ver”, diz Eliete Paraguassu pescadora e quilombola do MPP e 
da ANP da Bahia. E enquanto as doenças aumentam o serviço e atendimento já pre-
cário de saúde ficam sem investimentos com o contingenciamento federal. A insegu-
rança alimentar nas comunidades por contaminação do solo e das águas é crescente. 
Camarão, caranguejo, lagosta são referências em Festivais regionais que pela atual con-
taminação precisam ser trazidos de outras localidades para não comprometer ainda 
mais o já prejudicado turismo. Também casos de depressão e suicídio foram menciona-
dos entre os que permaneceram ao redor dos empreendimentos e vivem profundas 
restrições em seu território. “Há muita divisão entre as comunidades, cada um está 
fechado em sua dor, sua tristeza”, diz Daniely Lima de Pernambuco. 

A violência é lembrada de muitas formas.  Na desterritorialização das comunidades 
tradicionais, nas remoções forçadas, nas limitações de acesso e práticas impostas, no 
assistencialismo medíocre depois de tirarem o sustento das famílias, no aumento da 
venda e consumo de drogas nas comunidades, no aumento de roubo, na intimidação e 

perseguição policial, nas ameaças e criminalização de lideranças, na transferência das 
empresas para os narcotraficantes para matar as lideranças, nos assassinatos. “E 
querem que aceitemos tudo, sem falar nada”, diz Herval Nogueira, liderança de Barra 
do Riacho no ES. 

Muitos problemas relacionados à demanda por água foram mencionados com a gravi-
dade da exaustão hídrica que as comunidades já vivem. No Porto de Pecém, por exem-
plo, abriram vários poços artesianos para abastecer as indústrias de lá, mas queriam 
ainda mais para resfriar as placas das siderúrgicas. Em Suape a Refinaria Abreu e Lima 
se apropriou de cacimba feita por comunidade removida forçadamente. No RS, 4 mil-
hões de pessoas abastecidas pelas águas do rio Guaiba sofrerão  impacto da maior 
mina de carvão a céu aberto que estará a 20km de Porto Alegre.  No sul do ES fica a 
questão: se no verão já falta água para a população do litoral sul imagina com estes 
portos? 

E ainda a questão climática aparece com muitas ressalvas. Na Holanda 17% das 
emissões de CO2 do país são oriundos do Porto de Roterdã (o maior da Europa). Da 
mesma forma, alerta Wiert Wiertsema de BothEnds, “se o Porto Central (de capital do 
Porto de Roterdã) vier para Presidente Kennedy, vai contribuir com o setor de com-
bustíveis fósseis, que vai contribuir com o aquecimento global e numa perspectiva de 
aumento do nível do mar em mais de 2 metros, vai ficar embaixo d´água”. 

Com a presença majoritária de mulheres entre as palestrantes nas mesas, ficou eviden-
te os impactos contra elas. Exemplos disso são: “40 mil trabalhadores de fora foram 
mobilizados para a construção da Refinaria Abreu e Lima, o que aumentou a 
exploração sexual das mulheres, das crianças, das doenças sexualmente transmitidas, 
da violência sexual, da gravidez na adolescência cujos filhos são conhecidos como filhos 
de Suape”, conta Mariana Vidal do Fórum Suape. Também no Rio de Janeiro se passou 
o mesmo e as crianças geradas destas relações com trabalhadores de fora ficaram con-
hecidas como “filhas do petróleo”, depois que “estes homens jogam feitiços nas jovens 
das comunidades,” como nos conta Daise Menezes da AHOMAR e ANP (Articulação 
Nacional das Pescadoras).  Eliete Paraguassu, da Ilha de Maré na Bahia nos diz da triste-
za que é “mulheres pescadoras, sem patrão, independentes  e autônomas precisarem 
se prostituir para dar de comer aos filhos e ainda sofrerem o preconceito”.  Ainda os 
impactos na saúde das mulheres foi bastante mencionado, seja no caso das marisquei-
ras de Pernambuco que por ficarem mais de cócoras na água, estão mais em contato 
com a água contaminada. 

Também no Equador, as pesquisas relacionadas aos índices de câncer ao redor dos em-
preendimentos petrolíferos, identificou que a cada 10 casos de câncer, 7 são em mul-
heres.  Na Ilha de Maré pesquisas foram feitas para identificar casos de contaminação 
em crianças com mortes por câncer já ocorridas.  “A lógica do capital é uma lógica mas-
culina, patriarcal, violenta que vulnerabiliza categorias sociais ou de gênero”, diz Federi-
ca Giunta que esteve à frente de projeto de reparação em saúde em comunidades afe-
tadas por petroleiras no Equador.  Neste sentido houve um apelo aos homens que 
tomem partido nesta luta pela igualdade de gênero, já que a violência contra as mul-
heres diz respeito ao conjunto da sociedade e além das mulheres, é claro, perdem 

todos que almejam por uma sociedade justa e democrática. Ficou bastante evidente, no 
entanto a força, determinação e coragem das mulheres que estão liderando a defesa 
dos territórios, da natureza, das águas e dos alimentos contra estes empreendimentos.

Todavia, a resistência aos Portos e empreendimentos exploratórios aparece em todas 
as falas. São muitas as estratégias e sugestões apresentadas. A organização, articulação 
e mobilização das comunidades (como a assembléia popular da mineração e comitê 
estadual pela vida no RS, comitês de reparação no Equador), o monitoramento e fiscal-
ização dos impactos (como a patrulha da pesca no RJ), a produção de Protocolos de 
Consulta  (como os quilombolas de Santarém e agroextrativistas de Abaetetuba no PA), 
a cultura e a arte para fortalecer elo entre os lugares (como em Itaipava no ES), o res-
gate da luta dos antepassados (como na Ilha de Maré na Bahia), a denúncia dos investi-
mentos europeus nos países do sul (como na Holanda), a produção de materiais, docu-
mentários para divulgação dos impactos e formulação de denúncias, o ambientalismo 
popular que escuta a fala das comunidades, o fortalecimento e organização das mul-
heres, as ações diretas, os boicotes e desnaturalização do consumo, as festas. 

Dizer Não! “Temos que matar um leão por dia”, diz Daniela Silva quilombola do Pará.
Com isso, comemoramos e nos inspiramos em casos que conseguiram barrar a entrada 
de empresas em seus territórios como termelétrica de Suape em Pernambuco, a GVK e 
Petrobrás na Baia de Guanabara no RJ, a Petrobrás na Ilha de Maré na Bahia, o Porto da 
Cargil em Abaetetuba no PA e o Porto da EMBRAPS em Santarém no PA. “Se os portos 
estão interligados, então também nós precisamos interligar as resistências”, diz Dilmara 
Araujo agroextrativista do PA.

Dizer sim a vida e criar territórios de utopia!

1- Área do Santuário das Neves que será afetada com a construção do Super Porto de Presidente Kennedy ; 2- Foz do 
Rio Itabapoana, bacia responsável pelo abastecimento de água da região;  3- Área do município de Itapemirim onde 
está prevista a constieçao do C- Port; 4- Praia da Gamboa. Área aonde se prevê a construção de um porto;
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No dia 15 de junho de 2019 aconteceu em Itaipava, sul do ES, o Seminário sobre Portos 
realizado pela Campanha Nem um Poço a Mais e organizado com o MPP, CPP, MNDH, 
Forum Suape, AHOMAR, Amigos da Terra Brasil, FASE, Federação Estadual dos Pesca-
dores Artesanais, Colônia Z10, CDDH Cachoeiro de Itapemirim.

A proposta do Seminário era articular a luta entorno dos Portos e sensibilizar as pes-
soas do sul do Estado do ES para os impactos e conflitos gerados com a chegada e 
implantação destes empreendimentos, considerando que existem projetos para 3 
novos Portos para aquela região (Porto Central em Presidente Kennedy, Itaoca Off-
shore em Marataízes, C-Port em Itapemirim) e 27 ao todo para o ES (1 a cada 12km).

Neste sentido, já no dia 12 realizamos no Rio de Janeiro um intercâmbio com convida-
dos do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Holanda. 
Fomos recebidos por pescadores e pescadoras da AHOMAR que nos guiaram por um 
giro pela Baia de Guanabara desde Mauá/Magé até Niterói, ouvindo e observando as 
histórias dos pescadores que vivem, há gerações, naquele território de pesca artesanal 
e conhecem técnicas ancestrais que até hoje existem e funcionam perfeitamente na 
região, como os currais. Ao mesmo tempo pudemos conhecer por eles o que significou 
a chegada e implantação de uma complexa infraestrutura petroleira de refinaria, esta-
leiros, estações, plataformas, navios, dutos com toda a imposição, falta de diálogo, 
proibições, perseguições, violência. 

Em 2000 um grande vazamento chegou a um nível de contaminação tamanho que os 
pescadores e pescadoras se organizaram como AHOMAR para reivindicar e lutar pelos 
seus direitos. Uma luta que virou referência para todos aqueles que buscam um 

enfrentamento a petroleiras com força, coragem e estratégias.  

O intercâmbio continuou no dia 14 no Espírito Santo por áreas onde estão projetando 
a construção dos 3 Portos. Neste caso, conhecemos as áreas que estão sob ameaça e 
ouvimos histórias de moradores dos locais sobre a importância destes territórios seja 
do ponto de vista da moradia, da pesca, do turismo, da religiosidade (como o San-
tuário das Neves em Presidente Kennedy onde o Porto Central pretende chegar). 

No Seminário contamos com a contribuição de pesquisadore/as, ativistas, pescado-
re/as, quilombola, agroextrativista, moradores de áreas ou do entorno de empreendi-
mentos como Santarém e Abaetetuba (PA), Suape (PE), Pecém (CE), Ilha de Maré (BA), 
Barra do Riacho (ES), Baia de Guanabara (RJ), Porto Grande (RS), Porto de Roterdã 
(Holanda) e Amazônia (Equador) que compartilharam conosco sua experiência, 
estudo, preocupações, críticas e sonhos. Em comum, um questionamento sobre a 
idéia de desenvolvimento: para que? para quem? 

Diana Aguiar, da FASE Nacional, nos contou que portos são exemplos de corredores 
logísticos para exportação de commodities tal como ferrovias, hidrovias, rodovias. 
“Quanto mais complexo é a cadeia produtiva, mais complexo é o tipo de corredor 
logístico que se constrói”.  A questão para os produtores de commodities é como 
chegar mais rápido no mercado consumidor, que para o Brasil hoje é majoritaria-

mente a China.  Estamos falando então da exploração, produção e exportação de 
petróleo e gás, minérios, soja.

Sempre a dimensão destes portos impressiona porque nunca se trata de uma única 
instalação e sim de complexos industriais que ocupam áreas enormes de construções 
com inúmeros empreendimentos relacionados, como em Suape (13.500hectares com 
mais de 100 indústrias entre petroquímicas, 3 estaleiros, 3 termelétrica, refinaria, 
indústria plástica) e Roterdã (12.000 há com 3 mil empresas operando na área). 

Identificamos várias estratégias perversas das empresas para se instalarem: estudos de 
impacto ambiental que não consideram as populações tradicionais e quando consid-
eram não as consultam (como em Santarém), realização de audiências públicas manip-
uladas politicamente (como em Barra do Riacho), licenciamentos fragmentados para 
facilitar a entrada (como no RS onde pediram licenciamento para a mina de carvão para 
depois facilitarem a entrada do Pólo Carboquímico), ocupação irregular de áreas de 
preservação permanente e de sítios arqueológicos (caso de Pecém no CE), processos de 
remoções forçadas e violentas dos moradores (caso de Suape que virou referência em 
reassentamentos para áreas minúsculas e distantes dos locais de trabalho dos mora-
dores da região), justificativa como área de interesse público (como na Jurong em Ara-
cruz), racismo ambiental (ex: empresas desencantam e tiram a alma do território e 
depois rebatizam com outro nome ou desvirtuam o nome do lugar) e falsas promessas 
de emprego. 

Como grande apelo, as empresas usam as promessas de emprego para convencer a 
população local a aceitar o seu empreendimento. Mas o que vimos é que na verdade as 
comunidades locais são invariavelmente ludibriadas, já que a maior parte dos 
trabalhadores vem de fora, com formações que não são oferecidas à população local. 
Para estes sobram pouquíssimas oportunidades e  cargos com salários menores. 

Como na Amazônia equatoriana, onde numa área de exploração de aproximadamente 
500 mil hectares, apenas 13% da população local conseguiu algum emprego. Também 
no Espírito Santo, Francismar pesquisador da UFES, aponta que para a Petrobrás 
apenas 6.553 empregos foram gerados, sendo que 3 mil trabalham no RJ e 70% são 
terceirizados.  Aos municípios sobram o ônus de oferecer serviços à toda uma popu-
lação a mais que vem de fora para trabalhar. Esta é uma das preocupações levantadas 
para Presidente Kennedy, que com uma população hoje de 11 mil habitantes e precári-
os serviços de saneamento e saúde, como vai atender aos 8 mil trabalhadores prometi-
do pelo Porto Central? Mas, sobretudo o que foi muito mencionado é que estes poucos 
empregos gerados acabam com muitos trabalhos que já existem nos territórios como 
a pesca artesanal e a agricultura familiar, responsáveis pela segurança alimentar da 
população brasileira.  Como lembra Nego da Pesca, da Federação Estadual de Pescado-
res Artesanais do ES, a pesca artesanal é responsável por 75% do abastecimento da 
população brasileira.
 
Aliado e se confundindo com as estratégias empresariais está o Estado, ativo na defesa 
desenvolvimentista contra as populações tradicionais. Na Bahia por exemplo, o gover-
nador entrou com processo contra os moradores da Ilha de Maré acusando-os de 

serem contra o desenvolvimento do Estado.  Os órgãos ambientais são o braço direito 
das empresas, protegendo o seu patrimônio e perseguindo e criminalizando pescado-
res e quilombolas ao redor dos empreendimentos.  A sobreposição dos portos e 
grandes empreendimentos aos territórios tradicionais mostram o quanto querem 
tornar estes zonas de sacrifício para que a população saia e dê lugar ao grande capital.  
Ivany, da AHOMAR no RJ diz: “tomaram conta do espaço que era nosso e passou a ser 
deles”.  Ana Cláudia, professora da UFES nomeia sua tese de doutorado sobre os portos 
no ES com frase de pescador “vão construir por cima de mim”. 

No Equador a exploração petroleira se deu sobre o território indígena de 9 etnias, 
sendo que duas já desapareceram depois da chegada das petroleiras.  No RS o projeto 
de construção da mina de carvão Guaiba será em área do assentamento de reforma 
agrária Apolônio de Carvalho “que é o terceiro maior produtor de arroz orgânico do 
país”, diz Arthur Viana, de Amigos da Terra. Barra do Riacho no ES  para onde foram a 
Aracruz Celulose/Suzano, Conexus, Portocel  Evoniq, Br Distribuidora, Nutripetro, Esta-
leiro Jurong , Imetame  é originalmente uma comunidade de pesca, de ribeirinhos e 
vizinhos a comunidade indígena. Marataízes também no ES, onde querem construir  
um porto é uma importante comunidade de pescadores de lagosta. 

A lista de impactos dos portos e seus empreendimentos é vasta, recorrente e de alta 
gravidade. Sentidos e percebidos por aqueles que vivem no seu entorno: “é muita 
diferença entre o antes e o depois da instalação do Porto. Mesmo sem comprovação 
científica, nós sabemos”, diz Maria Lusanete Lima da Articulação Nacional das Pescado-
ras (ANP) do Ceará. Por exemplo, a destruição de 900 hectares de APP e de mangue em 
Suape, além dos rios aterrados para construção das estradas, alterando todo o ciclo das 
marés e dos manguezais. Vazamentos de petróleo, explosão de poços e de navios, 
entulho das plataformas jogados no fundo do mar, precariedade das infraestruturas do 
petróleo em terra, foram exemplos lembrados para mostrar a grande incidência de 
contaminação que geram enfermidades catastróficas relacionados a proximidade com 
as instalações petroleiras, mas também da mineração como é o caso do crime da 
Samarco/Vale/BHP Billinton lembrado por moradores de Barra do Riacho e pescador 
de São Mateus no ES. “A poluição química é a pior guerra do mundo, porque você não 
toca, você não consegue ver”, diz Eliete Paraguassu pescadora e quilombola do MPP e 
da ANP da Bahia. E enquanto as doenças aumentam o serviço e atendimento já pre-
cário de saúde ficam sem investimentos com o contingenciamento federal. A insegu-
rança alimentar nas comunidades por contaminação do solo e das águas é crescente. 
Camarão, caranguejo, lagosta são referências em Festivais regionais que pela atual con-
taminação precisam ser trazidos de outras localidades para não comprometer ainda 
mais o já prejudicado turismo. Também casos de depressão e suicídio foram menciona-
dos entre os que permaneceram ao redor dos empreendimentos e vivem profundas 
restrições em seu território. “Há muita divisão entre as comunidades, cada um está 
fechado em sua dor, sua tristeza”, diz Daniely Lima de Pernambuco. 

A violência é lembrada de muitas formas.  Na desterritorialização das comunidades 
tradicionais, nas remoções forçadas, nas limitações de acesso e práticas impostas, no 
assistencialismo medíocre depois de tirarem o sustento das famílias, no aumento da 
venda e consumo de drogas nas comunidades, no aumento de roubo, na intimidação e 

perseguição policial, nas ameaças e criminalização de lideranças, na transferência das 
empresas para os narcotraficantes para matar as lideranças, nos assassinatos. “E 
querem que aceitemos tudo, sem falar nada”, diz Herval Nogueira, liderança de Barra 
do Riacho no ES. 

Muitos problemas relacionados à demanda por água foram mencionados com a gravi-
dade da exaustão hídrica que as comunidades já vivem. No Porto de Pecém, por exem-
plo, abriram vários poços artesianos para abastecer as indústrias de lá, mas queriam 
ainda mais para resfriar as placas das siderúrgicas. Em Suape a Refinaria Abreu e Lima 
se apropriou de cacimba feita por comunidade removida forçadamente. No RS, 4 mil-
hões de pessoas abastecidas pelas águas do rio Guaiba sofrerão  impacto da maior 
mina de carvão a céu aberto que estará a 20km de Porto Alegre.  No sul do ES fica a 
questão: se no verão já falta água para a população do litoral sul imagina com estes 
portos? 

E ainda a questão climática aparece com muitas ressalvas. Na Holanda 17% das 
emissões de CO2 do país são oriundos do Porto de Roterdã (o maior da Europa). Da 
mesma forma, alerta Wiert Wiertsema de BothEnds, “se o Porto Central (de capital do 
Porto de Roterdã) vier para Presidente Kennedy, vai contribuir com o setor de com-
bustíveis fósseis, que vai contribuir com o aquecimento global e numa perspectiva de 
aumento do nível do mar em mais de 2 metros, vai ficar embaixo d´água”. 
 
Com a presença majoritária de mulheres entre as palestrantes nas mesas, ficou eviden-
te os impactos contra elas. Exemplos disso são: “40 mil trabalhadores de fora foram 
mobilizados para a construção da Refinaria Abreu e Lima, o que aumentou a 
exploração sexual das mulheres, das crianças, das doenças sexualmente transmitidas, 
da violência sexual, da gravidez na adolescência cujos filhos são conhecidos como filhos 
de Suape”, conta Mariana Vidal do Fórum Suape. Também no Rio de Janeiro se passou 
o mesmo e as crianças geradas destas relações com trabalhadores de fora ficaram con-
hecidas como “filhas do petróleo”, depois que “estes homens jogam feitiços nas jovens 
das comunidades,” como nos conta Daise Menezes da AHOMAR e ANP (Articulação 
Nacional das Pescadoras).  Eliete Paraguassu, da Ilha de Maré na Bahia nos diz da triste-
za que é “mulheres pescadoras, sem patrão, independentes  e autônomas precisarem 
se prostituir para dar de comer aos filhos e ainda sofrerem o preconceito”.  Ainda os 
impactos na saúde das mulheres foi bastante mencionado, seja no caso das marisquei-
ras de Pernambuco que por ficarem mais de cócoras na água, estão mais em contato 
com a água contaminada. 

Também no Equador, as pesquisas relacionadas aos índices de câncer ao redor dos em-
preendimentos petrolíferos, identificou que a cada 10 casos de câncer, 7 são em mul-
heres.  Na Ilha de Maré pesquisas foram feitas para identificar casos de contaminação 
em crianças com mortes por câncer já ocorridas.  “A lógica do capital é uma lógica mas-
culina, patriarcal, violenta que vulnerabiliza categorias sociais ou de gênero”, diz Federi-
ca Giunta que esteve à frente de projeto de reparação em saúde em comunidades afe-
tadas por petroleiras no Equador.  Neste sentido houve um apelo aos homens que 
tomem partido nesta luta pela igualdade de gênero, já que a violência contra as mul-
heres diz respeito ao conjunto da sociedade e além das mulheres, é claro, perdem 

todos que almejam por uma sociedade justa e democrática. Ficou bastante evidente, no 
entanto a força, determinação e coragem das mulheres que estão liderando a defesa 
dos territórios, da natureza, das águas e dos alimentos contra estes empreendimentos.
 
Todavia, a resistência aos Portos e empreendimentos exploratórios aparece em todas 
as falas. São muitas as estratégias e sugestões apresentadas. A organização, articulação 
e mobilização das comunidades (como a assembléia popular da mineração e comitê 
estadual pela vida no RS, comitês de reparação no Equador), o monitoramento e fiscal-
ização dos impactos (como a patrulha da pesca no RJ), a produção de Protocolos de 
Consulta  (como os quilombolas de Santarém e agroextrativistas de Abaetetuba no PA), 
a cultura e a arte para fortalecer elo entre os lugares (como em Itaipava no ES), o res-
gate da luta dos antepassados (como na Ilha de Maré na Bahia), a denúncia dos investi-
mentos europeus nos países do sul (como na Holanda), a produção de materiais, docu-
mentários para divulgação dos impactos e formulação de denúncias, o ambientalismo 
popular que escuta a fala das comunidades, o fortalecimento e organização das mul-
heres, as ações diretas, os boicotes e desnaturalização do consumo, as festas. 

Dizer Não! “Temos que matar um leão por dia”, diz Daniela Silva quilombola do Pará.
Com isso, comemoramos e nos inspiramos em casos que conseguiram barrar a entrada 
de empresas em seus territórios como termelétrica de Suape em Pernambuco, a GVK e 
Petrobrás na Baia de Guanabara no RJ, a Petrobrás na Ilha de Maré na Bahia, o Porto da 
Cargil em Abaetetuba no PA e o Porto da EMBRAPS em Santarém no PA. “Se os portos 
estão interligados, então também nós precisamos interligar as resistências”, diz Dilmara 
Araujo agroextrativista do PA.

Dizer sim a vida e criar territórios de utopia!

No dia 15 de junho de 2019 aconteceu em Itaipava, sul do ES, o Seminário sobre Portos 
realizado pela Campanha Nem um Poço a Mais e organizado com o MPP, CPP, MNDH, 
Forum Suape, AHOMAR, Amigos da Terra Brasil, FASE, Federação Estadual dos Pesca-
dores Artesanais, Colônia Z10, CDDH Cachoeiro de Itapemirim.

A proposta do Seminário era articular a luta entorno dos Portos e sensibilizar as pes-
soas do sul do Estado do ES para os impactos e conflitos gerados com a chegada e 
implantação destes empreendimentos, considerando que existem projetos para 3 
novos Portos para aquela região (Porto Central em Presidente Kennedy, Itaoca Off-
shore em Marataízes, C-Port em Itapemirim) e 27 ao todo para o ES (1 a cada 12km).

Neste sentido, já no dia 12 realizamos no Rio de Janeiro um intercâmbio com convida-
dos do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Holanda. 
Fomos recebidos por pescadores e pescadoras da AHOMAR que nos guiaram por um 
giro pela Baia de Guanabara desde Mauá/Magé até Niterói, ouvindo e observando as 
histórias dos pescadores que vivem, há gerações, naquele território de pesca artesanal 
e conhecem técnicas ancestrais que até hoje existem e funcionam perfeitamente na 
região, como os currais. Ao mesmo tempo pudemos conhecer por eles o que significou 
a chegada e implantação de uma complexa infraestrutura petroleira de refinaria, esta-
leiros, estações, plataformas, navios, dutos com toda a imposição, falta de diálogo, 
proibições, perseguições, violência. 

Em 2000 um grande vazamento chegou a um nível de contaminação tamanho que os 
pescadores e pescadoras se organizaram como AHOMAR para reivindicar e lutar pelos 
seus direitos. Uma luta que virou referência para todos aqueles que buscam um 

enfrentamento a petroleiras com força, coragem e estratégias.  

O intercâmbio continuou no dia 14 no Espírito Santo por áreas onde estão projetando 
a construção dos 3 Portos. Neste caso, conhecemos as áreas que estão sob ameaça e 
ouvimos histórias de moradores dos locais sobre a importância destes territórios seja 
do ponto de vista da moradia, da pesca, do turismo, da religiosidade (como o San-
tuário das Neves em Presidente Kennedy onde o Porto Central pretende chegar). 

No Seminário contamos com a contribuição de pesquisadore/as, ativistas, pescado-
re/as, quilombola, agroextrativista, moradores de áreas ou do entorno de empreendi-
mentos como Santarém e Abaetetuba (PA), Suape (PE), Pecém (CE), Ilha de Maré (BA), 
Barra do Riacho (ES), Baia de Guanabara (RJ), Porto Grande (RS), Porto de Roterdã 
(Holanda) e Amazônia (Equador) que compartilharam conosco sua experiência, 
estudo, preocupações, críticas e sonhos. Em comum, um questionamento sobre a 
idéia de desenvolvimento: para que? para quem? 

Diana Aguiar, da FASE Nacional, nos contou que portos são exemplos de corredores 
logísticos para exportação de commodities tal como ferrovias, hidrovias, rodovias. 
“Quanto mais complexo é a cadeia produtiva, mais complexo é o tipo de corredor 
logístico que se constrói”.  A questão para os produtores de commodities é como 
chegar mais rápido no mercado consumidor, que para o Brasil hoje é majoritaria-

mente a China.  Estamos falando então da exploração, produção e exportação de 
petróleo e gás, minérios, soja.

Sempre a dimensão destes portos impressiona porque nunca se trata de uma única 
instalação e sim de complexos industriais que ocupam áreas enormes de construções 
com inúmeros empreendimentos relacionados, como em Suape (13.500hectares com 
mais de 100 indústrias entre petroquímicas, 3 estaleiros, 3 termelétrica, refinaria, 
indústria plástica) e Roterdã (12.000 há com 3 mil empresas operando na área). 

Identificamos várias estratégias perversas das empresas para se instalarem: estudos de 
impacto ambiental que não consideram as populações tradicionais e quando consid-
eram não as consultam (como em Santarém), realização de audiências públicas manip-
uladas politicamente (como em Barra do Riacho), licenciamentos fragmentados para 
facilitar a entrada (como no RS onde pediram licenciamento para a mina de carvão para 
depois facilitarem a entrada do Pólo Carboquímico), ocupação irregular de áreas de 
preservação permanente e de sítios arqueológicos (caso de Pecém no CE), processos de 
remoções forçadas e violentas dos moradores (caso de Suape que virou referência em 
reassentamentos para áreas minúsculas e distantes dos locais de trabalho dos mora-
dores da região), justificativa como área de interesse público (como na Jurong em Ara-
cruz), racismo ambiental (ex: empresas desencantam e tiram a alma do território e 
depois rebatizam com outro nome ou desvirtuam o nome do lugar) e falsas promessas 
de emprego. 

Como grande apelo, as empresas usam as promessas de emprego para convencer a 
população local a aceitar o seu empreendimento. Mas o que vimos é que na verdade as 
comunidades locais são invariavelmente ludibriadas, já que a maior parte dos 
trabalhadores vem de fora, com formações que não são oferecidas à população local. 
Para estes sobram pouquíssimas oportunidades e  cargos com salários menores. 

Como na Amazônia equatoriana, onde numa área de exploração de aproximadamente 
500 mil hectares, apenas 13% da população local conseguiu algum emprego. Também 
no Espírito Santo, Francismar pesquisador da UFES, aponta que para a Petrobrás 
apenas 6.553 empregos foram gerados, sendo que 3 mil trabalham no RJ e 70% são 
terceirizados.  Aos municípios sobram o ônus de oferecer serviços à toda uma popu-
lação a mais que vem de fora para trabalhar. Esta é uma das preocupações levantadas 
para Presidente Kennedy, que com uma população hoje de 11 mil habitantes e precári-
os serviços de saneamento e saúde, como vai atender aos 8 mil trabalhadores prometi-
do pelo Porto Central? Mas, sobretudo o que foi muito mencionado é que estes poucos 
empregos gerados acabam com muitos trabalhos que já existem nos territórios como 
a pesca artesanal e a agricultura familiar, responsáveis pela segurança alimentar da 
população brasileira.  Como lembra Nego da Pesca, da Federação Estadual de Pescado-
res Artesanais do ES, a pesca artesanal é responsável por 75% do abastecimento da 
população brasileira.
 
Aliado e se confundindo com as estratégias empresariais está o Estado, ativo na defesa 
desenvolvimentista contra as populações tradicionais. Na Bahia por exemplo, o gover-
nador entrou com processo contra os moradores da Ilha de Maré acusando-os de 

serem contra o desenvolvimento do Estado.  Os órgãos ambientais são o braço direito 
das empresas, protegendo o seu patrimônio e perseguindo e criminalizando pescado-
res e quilombolas ao redor dos empreendimentos.  A sobreposição dos portos e 
grandes empreendimentos aos territórios tradicionais mostram o quanto querem 
tornar estes zonas de sacrifício para que a população saia e dê lugar ao grande capital.  
Ivany, da AHOMAR no RJ diz: “tomaram conta do espaço que era nosso e passou a ser 
deles”.  Ana Cláudia, professora da UFES nomeia sua tese de doutorado sobre os portos 
no ES com frase de pescador “vão construir por cima de mim”. 

No Equador a exploração petroleira se deu sobre o território indígena de 9 etnias, 
sendo que duas já desapareceram depois da chegada das petroleiras.  No RS o projeto 
de construção da mina de carvão Guaiba será em área do assentamento de reforma 
agrária Apolônio de Carvalho “que é o terceiro maior produtor de arroz orgânico do 
país”, diz Arthur Viana, de Amigos da Terra. Barra do Riacho no ES  para onde foram a 
Aracruz Celulose/Suzano, Conexus, Portocel  Evoniq, Br Distribuidora, Nutripetro, Esta-
leiro Jurong , Imetame  é originalmente uma comunidade de pesca, de ribeirinhos e 
vizinhos a comunidade indígena. Marataízes também no ES, onde querem construir  
um porto é uma importante comunidade de pescadores de lagosta. 

A lista de impactos dos portos e seus empreendimentos é vasta, recorrente e de alta 
gravidade. Sentidos e percebidos por aqueles que vivem no seu entorno: “é muita 
diferença entre o antes e o depois da instalação do Porto. Mesmo sem comprovação 
científica, nós sabemos”, diz Maria Lusanete Lima da Articulação Nacional das Pescado-
ras (ANP) do Ceará. Por exemplo, a destruição de 900 hectares de APP e de mangue em 
Suape, além dos rios aterrados para construção das estradas, alterando todo o ciclo das 
marés e dos manguezais. Vazamentos de petróleo, explosão de poços e de navios, 
entulho das plataformas jogados no fundo do mar, precariedade das infraestruturas do 
petróleo em terra, foram exemplos lembrados para mostrar a grande incidência de 
contaminação que geram enfermidades catastróficas relacionados a proximidade com 
as instalações petroleiras, mas também da mineração como é o caso do crime da 
Samarco/Vale/BHP Billinton lembrado por moradores de Barra do Riacho e pescador 
de São Mateus no ES. “A poluição química é a pior guerra do mundo, porque você não 
toca, você não consegue ver”, diz Eliete Paraguassu pescadora e quilombola do MPP e 
da ANP da Bahia. E enquanto as doenças aumentam o serviço e atendimento já pre-
cário de saúde ficam sem investimentos com o contingenciamento federal. A insegu-
rança alimentar nas comunidades por contaminação do solo e das águas é crescente. 
Camarão, caranguejo, lagosta são referências em Festivais regionais que pela atual con-
taminação precisam ser trazidos de outras localidades para não comprometer ainda 
mais o já prejudicado turismo. Também casos de depressão e suicídio foram menciona-
dos entre os que permaneceram ao redor dos empreendimentos e vivem profundas 
restrições em seu território. “Há muita divisão entre as comunidades, cada um está 
fechado em sua dor, sua tristeza”, diz Daniely Lima de Pernambuco. 

A violência é lembrada de muitas formas.  Na desterritorialização das comunidades 
tradicionais, nas remoções forçadas, nas limitações de acesso e práticas impostas, no 
assistencialismo medíocre depois de tirarem o sustento das famílias, no aumento da 
venda e consumo de drogas nas comunidades, no aumento de roubo, na intimidação e 

perseguição policial, nas ameaças e criminalização de lideranças, na transferência das 
empresas para os narcotraficantes para matar as lideranças, nos assassinatos. “E 
querem que aceitemos tudo, sem falar nada”, diz Herval Nogueira, liderança de Barra 
do Riacho no ES. 

Muitos problemas relacionados à demanda por água foram mencionados com a gravi-
dade da exaustão hídrica que as comunidades já vivem. No Porto de Pecém, por exem-
plo, abriram vários poços artesianos para abastecer as indústrias de lá, mas queriam 
ainda mais para resfriar as placas das siderúrgicas. Em Suape a Refinaria Abreu e Lima 
se apropriou de cacimba feita por comunidade removida forçadamente. No RS, 4 mil-
hões de pessoas abastecidas pelas águas do rio Guaiba sofrerão  impacto da maior 
mina de carvão a céu aberto que estará a 20km de Porto Alegre.  No sul do ES fica a 
questão: se no verão já falta água para a população do litoral sul imagina com estes 
portos? 

E ainda a questão climática aparece com muitas ressalvas. Na Holanda 17% das 
emissões de CO2 do país são oriundos do Porto de Roterdã (o maior da Europa). Da 
mesma forma, alerta Wiert Wiertsema de BothEnds, “se o Porto Central (de capital do 
Porto de Roterdã) vier para Presidente Kennedy, vai contribuir com o setor de com-
bustíveis fósseis, que vai contribuir com o aquecimento global e numa perspectiva de 
aumento do nível do mar em mais de 2 metros, vai ficar embaixo d´água”. 
 
Com a presença majoritária de mulheres entre as palestrantes nas mesas, ficou eviden-
te os impactos contra elas. Exemplos disso são: “40 mil trabalhadores de fora foram 
mobilizados para a construção da Refinaria Abreu e Lima, o que aumentou a 
exploração sexual das mulheres, das crianças, das doenças sexualmente transmitidas, 
da violência sexual, da gravidez na adolescência cujos filhos são conhecidos como filhos 
de Suape”, conta Mariana Vidal do Fórum Suape. Também no Rio de Janeiro se passou 
o mesmo e as crianças geradas destas relações com trabalhadores de fora ficaram con-
hecidas como “filhas do petróleo”, depois que “estes homens jogam feitiços nas jovens 
das comunidades,” como nos conta Daise Menezes da AHOMAR e ANP (Articulação 
Nacional das Pescadoras).  Eliete Paraguassu, da Ilha de Maré na Bahia nos diz da triste-
za que é “mulheres pescadoras, sem patrão, independentes  e autônomas precisarem 
se prostituir para dar de comer aos filhos e ainda sofrerem o preconceito”.  Ainda os 
impactos na saúde das mulheres foi bastante mencionado, seja no caso das marisquei-
ras de Pernambuco que por ficarem mais de cócoras na água, estão mais em contato 
com a água contaminada. 

Também no Equador, as pesquisas relacionadas aos índices de câncer ao redor dos em-
preendimentos petrolíferos, identificou que a cada 10 casos de câncer, 7 são em mul-
heres.  Na Ilha de Maré pesquisas foram feitas para identificar casos de contaminação 
em crianças com mortes por câncer já ocorridas.  “A lógica do capital é uma lógica mas-
culina, patriarcal, violenta que vulnerabiliza categorias sociais ou de gênero”, diz Federi-
ca Giunta que esteve à frente de projeto de reparação em saúde em comunidades afe-
tadas por petroleiras no Equador.  Neste sentido houve um apelo aos homens que 
tomem partido nesta luta pela igualdade de gênero, já que a violência contra as mul-
heres diz respeito ao conjunto da sociedade e além das mulheres, é claro, perdem 

todos que almejam por uma sociedade justa e democrática. Ficou bastante evidente, no 
entanto a força, determinação e coragem das mulheres que estão liderando a defesa 
dos territórios, da natureza, das águas e dos alimentos contra estes empreendimentos.
 
Todavia, a resistência aos Portos e empreendimentos exploratórios aparece em todas 
as falas. São muitas as estratégias e sugestões apresentadas. A organização, articulação 
e mobilização das comunidades (como a assembléia popular da mineração e comitê 
estadual pela vida no RS, comitês de reparação no Equador), o monitoramento e fiscal-
ização dos impactos (como a patrulha da pesca no RJ), a produção de Protocolos de 
Consulta  (como os quilombolas de Santarém e agroextrativistas de Abaetetuba no PA), 
a cultura e a arte para fortalecer elo entre os lugares (como em Itaipava no ES), o res-
gate da luta dos antepassados (como na Ilha de Maré na Bahia), a denúncia dos investi-
mentos europeus nos países do sul (como na Holanda), a produção de materiais, docu-
mentários para divulgação dos impactos e formulação de denúncias, o ambientalismo 
popular que escuta a fala das comunidades, o fortalecimento e organização das mul-
heres, as ações diretas, os boicotes e desnaturalização do consumo, as festas. 

Dizer Não! “Temos que matar um leão por dia”, diz Daniela Silva quilombola do Pará.
Com isso, comemoramos e nos inspiramos em casos que conseguiram barrar a entrada 
de empresas em seus territórios como termelétrica de Suape em Pernambuco, a GVK e 
Petrobrás na Baia de Guanabara no RJ, a Petrobrás na Ilha de Maré na Bahia, o Porto da 
Cargil em Abaetetuba no PA e o Porto da EMBRAPS em Santarém no PA. “Se os portos 
estão interligados, então também nós precisamos interligar as resistências”, diz Dilmara 
Araujo agroextrativista do PA.

Dizer sim a vida e criar territórios de utopia!
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Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais

No dia 15 de junho de 2019 aconteceu em Itaipava, sul do ES, o Seminário sobre Portos 
realizado pela Campanha Nem um Poço a Mais e organizado com o MPP, CPP, MNDH, 
Forum Suape, AHOMAR, Amigos da Terra Brasil, FASE, Federação Estadual dos Pesca-
dores Artesanais, Colônia Z10, CDDH Cachoeiro de Itapemirim.

A proposta do Seminário era articular a luta entorno dos Portos e sensibilizar as pes-
soas do sul do Estado do ES para os impactos e conflitos gerados com a chegada e 
implantação destes empreendimentos, considerando que existem projetos para 3 
novos Portos para aquela região (Porto Central em Presidente Kennedy, Itaoca Off-
shore em Marataízes, C-Port em Itapemirim) e 27 ao todo para o ES (1 a cada 12km).

Neste sentido, já no dia 12 realizamos no Rio de Janeiro um intercâmbio com convida-
dos do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Holanda. 
Fomos recebidos por pescadores e pescadoras da AHOMAR que nos guiaram por um 
giro pela Baia de Guanabara desde Mauá/Magé até Niterói, ouvindo e observando as 
histórias dos pescadores que vivem, há gerações, naquele território de pesca artesanal 
e conhecem técnicas ancestrais que até hoje existem e funcionam perfeitamente na 
região, como os currais. Ao mesmo tempo pudemos conhecer por eles o que significou 
a chegada e implantação de uma complexa infraestrutura petroleira de refinaria, esta-
leiros, estações, plataformas, navios, dutos com toda a imposição, falta de diálogo, 
proibições, perseguições, violência. 

Em 2000 um grande vazamento chegou a um nível de contaminação tamanho que os 
pescadores e pescadoras se organizaram como AHOMAR para reivindicar e lutar pelos 
seus direitos. Uma luta que virou referência para todos aqueles que buscam um 

enfrentamento a petroleiras com força, coragem e estratégias.  

O intercâmbio continuou no dia 14 no Espírito Santo por áreas onde estão projetando 
a construção dos 3 Portos. Neste caso, conhecemos as áreas que estão sob ameaça e 
ouvimos histórias de moradores dos locais sobre a importância destes territórios seja 
do ponto de vista da moradia, da pesca, do turismo, da religiosidade (como o San-
tuário das Neves em Presidente Kennedy onde o Porto Central pretende chegar). 

No Seminário contamos com a contribuição de pesquisadore/as, ativistas, pescado-
re/as, quilombola, agroextrativista, moradores de áreas ou do entorno de empreendi-
mentos como Santarém e Abaetetuba (PA), Suape (PE), Pecém (CE), Ilha de Maré (BA), 
Barra do Riacho (ES), Baia de Guanabara (RJ), Porto Grande (RS), Porto de Roterdã 
(Holanda) e Amazônia (Equador) que compartilharam conosco sua experiência, 
estudo, preocupações, críticas e sonhos. Em comum, um questionamento sobre a 
idéia de desenvolvimento: para que? para quem? 

Diana Aguiar, da FASE Nacional, nos contou que portos são exemplos de corredores 
logísticos para exportação de commodities tal como ferrovias, hidrovias, rodovias. 
“Quanto mais complexo é a cadeia produtiva, mais complexo é o tipo de corredor 
logístico que se constrói”.  A questão para os produtores de commodities é como 
chegar mais rápido no mercado consumidor, que para o Brasil hoje é majoritaria-

mente a China.  Estamos falando então da exploração, produção e exportação de 
petróleo e gás, minérios, soja.

Sempre a dimensão destes portos impressiona porque nunca se trata de uma única 
instalação e sim de complexos industriais que ocupam áreas enormes de construções 
com inúmeros empreendimentos relacionados, como em Suape (13.500hectares com 
mais de 100 indústrias entre petroquímicas, 3 estaleiros, 3 termelétrica, refinaria, 
indústria plástica) e Roterdã (12.000 há com 3 mil empresas operando na área). 

Identificamos várias estratégias perversas das empresas para se instalarem: estudos de 
impacto ambiental que não consideram as populações tradicionais e quando consid-
eram não as consultam (como em Santarém), realização de audiências públicas manip-
uladas politicamente (como em Barra do Riacho), licenciamentos fragmentados para 
facilitar a entrada (como no RS onde pediram licenciamento para a mina de carvão para 
depois facilitarem a entrada do Pólo Carboquímico), ocupação irregular de áreas de 
preservação permanente e de sítios arqueológicos (caso de Pecém no CE), processos de 
remoções forçadas e violentas dos moradores (caso de Suape que virou referência em 
reassentamentos para áreas minúsculas e distantes dos locais de trabalho dos mora-
dores da região), justificativa como área de interesse público (como na Jurong em Ara-
cruz), racismo ambiental (ex: empresas desencantam e tiram a alma do território e 
depois rebatizam com outro nome ou desvirtuam o nome do lugar) e falsas promessas 
de emprego. 

Como grande apelo, as empresas usam as promessas de emprego para convencer a 
população local a aceitar o seu empreendimento. Mas o que vimos é que na verdade as 
comunidades locais são invariavelmente ludibriadas, já que a maior parte dos 
trabalhadores vem de fora, com formações que não são oferecidas à população local. 
Para estes sobram pouquíssimas oportunidades e  cargos com salários menores. 

Como na Amazônia equatoriana, onde numa área de exploração de aproximadamente 
500 mil hectares, apenas 13% da população local conseguiu algum emprego. Também 
no Espírito Santo, Francismar pesquisador da UFES, aponta que para a Petrobrás 
apenas 6.553 empregos foram gerados, sendo que 3 mil trabalham no RJ e 70% são 
terceirizados.  Aos municípios sobram o ônus de oferecer serviços à toda uma popu-
lação a mais que vem de fora para trabalhar. Esta é uma das preocupações levantadas 
para Presidente Kennedy, que com uma população hoje de 11 mil habitantes e precári-
os serviços de saneamento e saúde, como vai atender aos 8 mil trabalhadores prometi-
do pelo Porto Central? Mas, sobretudo o que foi muito mencionado é que estes poucos 
empregos gerados acabam com muitos trabalhos que já existem nos territórios como 
a pesca artesanal e a agricultura familiar, responsáveis pela segurança alimentar da 
população brasileira.  Como lembra Nego da Pesca, da Federação Estadual de Pescado-
res Artesanais do ES, a pesca artesanal é responsável por 75% do abastecimento da 
população brasileira.

Aliado e se confundindo com as estratégias empresariais está o Estado, ativo na defesa 
desenvolvimentista contra as populações tradicionais. Na Bahia por exemplo, o gover-
nador entrou com processo contra os moradores da Ilha de Maré acusando-os de 

serem contra o desenvolvimento do Estado.  Os órgãos ambientais são o braço direito 
das empresas, protegendo o seu patrimônio e perseguindo e criminalizando pescado-
res e quilombolas ao redor dos empreendimentos.  A sobreposição dos portos e 
grandes empreendimentos aos territórios tradicionais mostram o quanto querem 
tornar estes zonas de sacrifício para que a população saia e dê lugar ao grande capital.  
Ivany, da AHOMAR no RJ diz: “tomaram conta do espaço que era nosso e passou a ser 
deles”.  Ana Cláudia, professora da UFES nomeia sua tese de doutorado sobre os portos 
no ES com frase de pescador “vão construir por cima de mim”. 

No Equador a exploração petroleira se deu sobre o território indígena de 9 etnias, 
sendo que duas já desapareceram depois da chegada das petroleiras.  No RS o projeto 
de construção da mina de carvão Guaiba será em área do assentamento de reforma 
agrária Apolônio de Carvalho “que é o terceiro maior produtor de arroz orgânico do 
país”, diz Arthur Viana, de Amigos da Terra. Barra do Riacho no ES  para onde foram a 
Aracruz Celulose/Suzano, Conexus, Portocel  Evoniq, Br Distribuidora, Nutripetro, Esta-
leiro Jurong , Imetame  é originalmente uma comunidade de pesca, de ribeirinhos e 
vizinhos a comunidade indígena. Marataízes também no ES, onde querem construir  
um porto é uma importante comunidade de pescadores de lagosta. 

A lista de impactos dos portos e seus empreendimentos é vasta, recorrente e de alta 
gravidade. Sentidos e percebidos por aqueles que vivem no seu entorno: “é muita 
diferença entre o antes e o depois da instalação do Porto. Mesmo sem comprovação 
científica, nós sabemos”, diz Maria Lusanete Lima da Articulação Nacional das Pescado-
ras (ANP) do Ceará. Por exemplo, a destruição de 900 hectares de APP e de mangue em 
Suape, além dos rios aterrados para construção das estradas, alterando todo o ciclo das 
marés e dos manguezais. Vazamentos de petróleo, explosão de poços e de navios, 
entulho das plataformas jogados no fundo do mar, precariedade das infraestruturas do 
petróleo em terra, foram exemplos lembrados para mostrar a grande incidência de 
contaminação que geram enfermidades catastróficas relacionados a proximidade com 
as instalações petroleiras, mas também da mineração como é o caso do crime da 
Samarco/Vale/BHP Billinton lembrado por moradores de Barra do Riacho e pescador 
de São Mateus no ES. “A poluição química é a pior guerra do mundo, porque você não 
toca, você não consegue ver”, diz Eliete Paraguassu pescadora e quilombola do MPP e 
da ANP da Bahia. E enquanto as doenças aumentam o serviço e atendimento já pre-
cário de saúde ficam sem investimentos com o contingenciamento federal. A insegu-
rança alimentar nas comunidades por contaminação do solo e das águas é crescente. 
Camarão, caranguejo, lagosta são referências em Festivais regionais que pela atual con-
taminação precisam ser trazidos de outras localidades para não comprometer ainda 
mais o já prejudicado turismo. Também casos de depressão e suicídio foram menciona-
dos entre os que permaneceram ao redor dos empreendimentos e vivem profundas 
restrições em seu território. “Há muita divisão entre as comunidades, cada um está 
fechado em sua dor, sua tristeza”, diz Daniely Lima de Pernambuco. 

A violência é lembrada de muitas formas.  Na desterritorialização das comunidades 
tradicionais, nas remoções forçadas, nas limitações de acesso e práticas impostas, no 
assistencialismo medíocre depois de tirarem o sustento das famílias, no aumento da 
venda e consumo de drogas nas comunidades, no aumento de roubo, na intimidação e 

perseguição policial, nas ameaças e criminalização de lideranças, na transferência das 
empresas para os narcotraficantes para matar as lideranças, nos assassinatos. “E 
querem que aceitemos tudo, sem falar nada”, diz Herval Nogueira, liderança de Barra 
do Riacho no ES. 

Muitos problemas relacionados à demanda por água foram mencionados com a gravi-
dade da exaustão hídrica que as comunidades já vivem. No Porto de Pecém, por exem-
plo, abriram vários poços artesianos para abastecer as indústrias de lá, mas queriam 
ainda mais para resfriar as placas das siderúrgicas. Em Suape a Refinaria Abreu e Lima 
se apropriou de cacimba feita por comunidade removida forçadamente. No RS, 4 mil-
hões de pessoas abastecidas pelas águas do rio Guaiba sofrerão  impacto da maior 
mina de carvão a céu aberto que estará a 20km de Porto Alegre.  No sul do ES fica a 
questão: se no verão já falta água para a população do litoral sul imagina com estes 
portos? 

E ainda a questão climática aparece com muitas ressalvas. Na Holanda 17% das 
emissões de CO2 do país são oriundos do Porto de Roterdã (o maior da Europa). Da 
mesma forma, alerta Wiert Wiertsema de BothEnds, “se o Porto Central (de capital do 
Porto de Roterdã) vier para Presidente Kennedy, vai contribuir com o setor de com-
bustíveis fósseis, que vai contribuir com o aquecimento global e numa perspectiva de 
aumento do nível do mar em mais de 2 metros, vai ficar embaixo d´água”. 

Com a presença majoritária de mulheres entre as palestrantes nas mesas, ficou eviden-
te os impactos contra elas. Exemplos disso são: “40 mil trabalhadores de fora foram 
mobilizados para a construção da Refinaria Abreu e Lima, o que aumentou a 
exploração sexual das mulheres, das crianças, das doenças sexualmente transmitidas, 
da violência sexual, da gravidez na adolescência cujos filhos são conhecidos como filhos 
de Suape”, conta Mariana Vidal do Fórum Suape. Também no Rio de Janeiro se passou 
o mesmo e as crianças geradas destas relações com trabalhadores de fora ficaram con-
hecidas como “filhas do petróleo”, depois que “estes homens jogam feitiços nas jovens 
das comunidades,” como nos conta Daise Menezes da AHOMAR e ANP (Articulação 
Nacional das Pescadoras).  Eliete Paraguassu, da Ilha de Maré na Bahia nos diz da triste-
za que é “mulheres pescadoras, sem patrão, independentes  e autônomas precisarem 
se prostituir para dar de comer aos filhos e ainda sofrerem o preconceito”.  Ainda os 
impactos na saúde das mulheres foi bastante mencionado, seja no caso das marisquei-
ras de Pernambuco que por ficarem mais de cócoras na água, estão mais em contato 
com a água contaminada. 

Também no Equador, as pesquisas relacionadas aos índices de câncer ao redor dos em-
preendimentos petrolíferos, identificou que a cada 10 casos de câncer, 7 são em mul-
heres.  Na Ilha de Maré pesquisas foram feitas para identificar casos de contaminação 
em crianças com mortes por câncer já ocorridas.  “A lógica do capital é uma lógica mas-
culina, patriarcal, violenta que vulnerabiliza categorias sociais ou de gênero”, diz Federi-
ca Giunta que esteve à frente de projeto de reparação em saúde em comunidades afe-
tadas por petroleiras no Equador.  Neste sentido houve um apelo aos homens que 
tomem partido nesta luta pela igualdade de gênero, já que a violência contra as mul-
heres diz respeito ao conjunto da sociedade e além das mulheres, é claro, perdem 

todos que almejam por uma sociedade justa e democrática. Ficou bastante evidente, no 
entanto a força, determinação e coragem das mulheres que estão liderando a defesa 
dos territórios, da natureza, das águas e dos alimentos contra estes empreendimentos.

Todavia, a resistência aos Portos e empreendimentos exploratórios aparece em todas 
as falas. São muitas as estratégias e sugestões apresentadas. A organização, articulação 
e mobilização das comunidades (como a assembléia popular da mineração e comitê 
estadual pela vida no RS, comitês de reparação no Equador), o monitoramento e fiscal-
ização dos impactos (como a patrulha da pesca no RJ), a produção de Protocolos de 
Consulta  (como os quilombolas de Santarém e agroextrativistas de Abaetetuba no PA), 
a cultura e a arte para fortalecer elo entre os lugares (como em Itaipava no ES), o res-
gate da luta dos antepassados (como na Ilha de Maré na Bahia), a denúncia dos investi-
mentos europeus nos países do sul (como na Holanda), a produção de materiais, docu-
mentários para divulgação dos impactos e formulação de denúncias, o ambientalismo 
popular que escuta a fala das comunidades, o fortalecimento e organização das mul-
heres, as ações diretas, os boicotes e desnaturalização do consumo, as festas. 

Dizer Não! “Temos que matar um leão por dia”, diz Daniela Silva quilombola do Pará.
Com isso, comemoramos e nos inspiramos em casos que conseguiram barrar a entrada 
de empresas em seus territórios como termelétrica de Suape em Pernambuco, a GVK e 
Petrobrás na Baia de Guanabara no RJ, a Petrobrás na Ilha de Maré na Bahia, o Porto da 
Cargil em Abaetetuba no PA e o Porto da EMBRAPS em Santarém no PA. “Se os portos 
estão interligados, então também nós precisamos interligar as resistências”, diz Dilmara 
Araujo agroextrativista do PA.

Dizer sim a vida e criar territórios de utopia!

No dia 15 de junho de 2019 aconteceu em Itaipava, sul do ES, o Seminário sobre Portos 
realizado pela Campanha Nem um Poço a Mais e organizado com o MPP, CPP, MNDH, 
Forum Suape, AHOMAR, Amigos da Terra Brasil, FASE, Federação Estadual dos Pesca-
dores Artesanais, Colônia Z10, CDDH Cachoeiro de Itapemirim.

A proposta do Seminário era articular a luta entorno dos Portos e sensibilizar as pes-
soas do sul do Estado do ES para os impactos e conflitos gerados com a chegada e 
implantação destes empreendimentos, considerando que existem projetos para 3 
novos Portos para aquela região (Porto Central em Presidente Kennedy, Itaoca Off-
shore em Marataízes, C-Port em Itapemirim) e 27 ao todo para o ES (1 a cada 12km).

Neste sentido, já no dia 12 realizamos no Rio de Janeiro um intercâmbio com convida-
dos do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Holanda. 
Fomos recebidos por pescadores e pescadoras da AHOMAR que nos guiaram por um 
giro pela Baia de Guanabara desde Mauá/Magé até Niterói, ouvindo e observando as 
histórias dos pescadores que vivem, há gerações, naquele território de pesca artesanal 
e conhecem técnicas ancestrais que até hoje existem e funcionam perfeitamente na 
região, como os currais. Ao mesmo tempo pudemos conhecer por eles o que significou 
a chegada e implantação de uma complexa infraestrutura petroleira de refinaria, esta-
leiros, estações, plataformas, navios, dutos com toda a imposição, falta de diálogo, 
proibições, perseguições, violência. 

Em 2000 um grande vazamento chegou a um nível de contaminação tamanho que os 
pescadores e pescadoras se organizaram como AHOMAR para reivindicar e lutar pelos 
seus direitos. Uma luta que virou referência para todos aqueles que buscam um 

enfrentamento a petroleiras com força, coragem e estratégias.  

O intercâmbio continuou no dia 14 no Espírito Santo por áreas onde estão projetando 
a construção dos 3 Portos. Neste caso, conhecemos as áreas que estão sob ameaça e 
ouvimos histórias de moradores dos locais sobre a importância destes territórios seja 
do ponto de vista da moradia, da pesca, do turismo, da religiosidade (como o San-
tuário das Neves em Presidente Kennedy onde o Porto Central pretende chegar). 

No Seminário contamos com a contribuição de pesquisadore/as, ativistas, pescado-
re/as, quilombola, agroextrativista, moradores de áreas ou do entorno de empreendi-
mentos como Santarém e Abaetetuba (PA), Suape (PE), Pecém (CE), Ilha de Maré (BA), 
Barra do Riacho (ES), Baia de Guanabara (RJ), Porto Grande (RS), Porto de Roterdã 
(Holanda) e Amazônia (Equador) que compartilharam conosco sua experiência, 
estudo, preocupações, críticas e sonhos. Em comum, um questionamento sobre a 
idéia de desenvolvimento: para que? para quem? 

Diana Aguiar, da FASE Nacional, nos contou que portos são exemplos de corredores 
logísticos para exportação de commodities tal como ferrovias, hidrovias, rodovias. 
“Quanto mais complexo é a cadeia produtiva, mais complexo é o tipo de corredor 
logístico que se constrói”.  A questão para os produtores de commodities é como 
chegar mais rápido no mercado consumidor, que para o Brasil hoje é majoritaria-

mente a China.  Estamos falando então da exploração, produção e exportação de 
petróleo e gás, minérios, soja.

Sempre a dimensão destes portos impressiona porque nunca se trata de uma única 
instalação e sim de complexos industriais que ocupam áreas enormes de construções 
com inúmeros empreendimentos relacionados, como em Suape (13.500hectares com 
mais de 100 indústrias entre petroquímicas, 3 estaleiros, 3 termelétrica, refinaria, 
indústria plástica) e Roterdã (12.000 há com 3 mil empresas operando na área). 

Identificamos várias estratégias perversas das empresas para se instalarem: estudos de 
impacto ambiental que não consideram as populações tradicionais e quando consid-
eram não as consultam (como em Santarém), realização de audiências públicas manip-
uladas politicamente (como em Barra do Riacho), licenciamentos fragmentados para 
facilitar a entrada (como no RS onde pediram licenciamento para a mina de carvão para 
depois facilitarem a entrada do Pólo Carboquímico), ocupação irregular de áreas de 
preservação permanente e de sítios arqueológicos (caso de Pecém no CE), processos de 
remoções forçadas e violentas dos moradores (caso de Suape que virou referência em 
reassentamentos para áreas minúsculas e distantes dos locais de trabalho dos mora-
dores da região), justificativa como área de interesse público (como na Jurong em Ara-
cruz), racismo ambiental (ex: empresas desencantam e tiram a alma do território e 
depois rebatizam com outro nome ou desvirtuam o nome do lugar) e falsas promessas 
de emprego. 

Como grande apelo, as empresas usam as promessas de emprego para convencer a 
população local a aceitar o seu empreendimento. Mas o que vimos é que na verdade as 
comunidades locais são invariavelmente ludibriadas, já que a maior parte dos 
trabalhadores vem de fora, com formações que não são oferecidas à população local. 
Para estes sobram pouquíssimas oportunidades e  cargos com salários menores. 

Como na Amazônia equatoriana, onde numa área de exploração de aproximadamente 
500 mil hectares, apenas 13% da população local conseguiu algum emprego. Também 
no Espírito Santo, Francismar pesquisador da UFES, aponta que para a Petrobrás 
apenas 6.553 empregos foram gerados, sendo que 3 mil trabalham no RJ e 70% são 
terceirizados.  Aos municípios sobram o ônus de oferecer serviços à toda uma popu-
lação a mais que vem de fora para trabalhar. Esta é uma das preocupações levantadas 
para Presidente Kennedy, que com uma população hoje de 11 mil habitantes e precári-
os serviços de saneamento e saúde, como vai atender aos 8 mil trabalhadores prometi-
do pelo Porto Central? Mas, sobretudo o que foi muito mencionado é que estes poucos 
empregos gerados acabam com muitos trabalhos que já existem nos territórios como 
a pesca artesanal e a agricultura familiar, responsáveis pela segurança alimentar da 
população brasileira.  Como lembra Nego da Pesca, da Federação Estadual de Pescado-
res Artesanais do ES, a pesca artesanal é responsável por 75% do abastecimento da 
população brasileira.

Aliado e se confundindo com as estratégias empresariais está o Estado, ativo na defesa 
desenvolvimentista contra as populações tradicionais. Na Bahia por exemplo, o gover-
nador entrou com processo contra os moradores da Ilha de Maré acusando-os de 

serem contra o desenvolvimento do Estado.  Os órgãos ambientais são o braço direito 
das empresas, protegendo o seu patrimônio e perseguindo e criminalizando pescado-
res e quilombolas ao redor dos empreendimentos.  A sobreposição dos portos e 
grandes empreendimentos aos territórios tradicionais mostram o quanto querem 
tornar estes zonas de sacrifício para que a população saia e dê lugar ao grande capital.  
Ivany, da AHOMAR no RJ diz: “tomaram conta do espaço que era nosso e passou a ser 
deles”.  Ana Cláudia, professora da UFES nomeia sua tese de doutorado sobre os portos 
no ES com frase de pescador “vão construir por cima de mim”. 

No Equador a exploração petroleira se deu sobre o território indígena de 9 etnias, 
sendo que duas já desapareceram depois da chegada das petroleiras.  No RS o projeto 
de construção da mina de carvão Guaiba será em área do assentamento de reforma 
agrária Apolônio de Carvalho “que é o terceiro maior produtor de arroz orgânico do 
país”, diz Arthur Viana, de Amigos da Terra. Barra do Riacho no ES  para onde foram a 
Aracruz Celulose/Suzano, Conexus, Portocel  Evoniq, Br Distribuidora, Nutripetro, Esta-
leiro Jurong , Imetame  é originalmente uma comunidade de pesca, de ribeirinhos e 
vizinhos a comunidade indígena. Marataízes também no ES, onde querem construir  
um porto é uma importante comunidade de pescadores de lagosta. 

A lista de impactos dos portos e seus empreendimentos é vasta, recorrente e de alta 
gravidade. Sentidos e percebidos por aqueles que vivem no seu entorno: “é muita 
diferença entre o antes e o depois da instalação do Porto. Mesmo sem comprovação 
científica, nós sabemos”, diz Maria Lusanete Lima da Articulação Nacional das Pescado-
ras (ANP) do Ceará. Por exemplo, a destruição de 900 hectares de APP e de mangue em 
Suape, além dos rios aterrados para construção das estradas, alterando todo o ciclo das 
marés e dos manguezais. Vazamentos de petróleo, explosão de poços e de navios, 
entulho das plataformas jogados no fundo do mar, precariedade das infraestruturas do 
petróleo em terra, foram exemplos lembrados para mostrar a grande incidência de 
contaminação que geram enfermidades catastróficas relacionados a proximidade com 
as instalações petroleiras, mas também da mineração como é o caso do crime da 
Samarco/Vale/BHP Billinton lembrado por moradores de Barra do Riacho e pescador 
de São Mateus no ES. “A poluição química é a pior guerra do mundo, porque você não 
toca, você não consegue ver”, diz Eliete Paraguassu pescadora e quilombola do MPP e 
da ANP da Bahia. E enquanto as doenças aumentam o serviço e atendimento já pre-
cário de saúde ficam sem investimentos com o contingenciamento federal. A insegu-
rança alimentar nas comunidades por contaminação do solo e das águas é crescente. 
Camarão, caranguejo, lagosta são referências em Festivais regionais que pela atual con-
taminação precisam ser trazidos de outras localidades para não comprometer ainda 
mais o já prejudicado turismo. Também casos de depressão e suicídio foram menciona-
dos entre os que permaneceram ao redor dos empreendimentos e vivem profundas 
restrições em seu território. “Há muita divisão entre as comunidades, cada um está 
fechado em sua dor, sua tristeza”, diz Daniely Lima de Pernambuco. 

A violência é lembrada de muitas formas.  Na desterritorialização das comunidades 
tradicionais, nas remoções forçadas, nas limitações de acesso e práticas impostas, no 
assistencialismo medíocre depois de tirarem o sustento das famílias, no aumento da 
venda e consumo de drogas nas comunidades, no aumento de roubo, na intimidação e 

perseguição policial, nas ameaças e criminalização de lideranças, na transferência das 
empresas para os narcotraficantes para matar as lideranças, nos assassinatos. “E 
querem que aceitemos tudo, sem falar nada”, diz Herval Nogueira, liderança de Barra 
do Riacho no ES. 

Muitos problemas relacionados à demanda por água foram mencionados com a gravi-
dade da exaustão hídrica que as comunidades já vivem. No Porto de Pecém, por exem-
plo, abriram vários poços artesianos para abastecer as indústrias de lá, mas queriam 
ainda mais para resfriar as placas das siderúrgicas. Em Suape a Refinaria Abreu e Lima 
se apropriou de cacimba feita por comunidade removida forçadamente. No RS, 4 mil-
hões de pessoas abastecidas pelas águas do rio Guaiba sofrerão  impacto da maior 
mina de carvão a céu aberto que estará a 20km de Porto Alegre.  No sul do ES fica a 
questão: se no verão já falta água para a população do litoral sul imagina com estes 
portos? 

E ainda a questão climática aparece com muitas ressalvas. Na Holanda 17% das 
emissões de CO2 do país são oriundos do Porto de Roterdã (o maior da Europa). Da 
mesma forma, alerta Wiert Wiertsema de BothEnds, “se o Porto Central (de capital do 
Porto de Roterdã) vier para Presidente Kennedy, vai contribuir com o setor de com-
bustíveis fósseis, que vai contribuir com o aquecimento global e numa perspectiva de 
aumento do nível do mar em mais de 2 metros, vai ficar embaixo d´água”. 

Com a presença majoritária de mulheres entre as palestrantes nas mesas, ficou eviden-
te os impactos contra elas. Exemplos disso são: “40 mil trabalhadores de fora foram 
mobilizados para a construção da Refinaria Abreu e Lima, o que aumentou a 
exploração sexual das mulheres, das crianças, das doenças sexualmente transmitidas, 
da violência sexual, da gravidez na adolescência cujos filhos são conhecidos como filhos 
de Suape”, conta Mariana Vidal do Fórum Suape. Também no Rio de Janeiro se passou 
o mesmo e as crianças geradas destas relações com trabalhadores de fora ficaram con-
hecidas como “filhas do petróleo”, depois que “estes homens jogam feitiços nas jovens 
das comunidades,” como nos conta Daise Menezes da AHOMAR e ANP (Articulação 
Nacional das Pescadoras).  Eliete Paraguassu, da Ilha de Maré na Bahia nos diz da triste-
za que é “mulheres pescadoras, sem patrão, independentes  e autônomas precisarem 
se prostituir para dar de comer aos filhos e ainda sofrerem o preconceito”.  Ainda os 
impactos na saúde das mulheres foi bastante mencionado, seja no caso das marisquei-
ras de Pernambuco que por ficarem mais de cócoras na água, estão mais em contato 
com a água contaminada. 

Também no Equador, as pesquisas relacionadas aos índices de câncer ao redor dos em-
preendimentos petrolíferos, identificou que a cada 10 casos de câncer, 7 são em mul-
heres.  Na Ilha de Maré pesquisas foram feitas para identificar casos de contaminação 
em crianças com mortes por câncer já ocorridas.  “A lógica do capital é uma lógica mas-
culina, patriarcal, violenta que vulnerabiliza categorias sociais ou de gênero”, diz Federi-
ca Giunta que esteve à frente de projeto de reparação em saúde em comunidades afe-
tadas por petroleiras no Equador.  Neste sentido houve um apelo aos homens que 
tomem partido nesta luta pela igualdade de gênero, já que a violência contra as mul-
heres diz respeito ao conjunto da sociedade e além das mulheres, é claro, perdem 

todos que almejam por uma sociedade justa e democrática. Ficou bastante evidente, no 
entanto a força, determinação e coragem das mulheres que estão liderando a defesa 
dos territórios, da natureza, das águas e dos alimentos contra estes empreendimentos.

Todavia, a resistência aos Portos e empreendimentos exploratórios aparece em todas 
as falas. São muitas as estratégias e sugestões apresentadas. A organização, articulação 
e mobilização das comunidades (como a assembléia popular da mineração e comitê 
estadual pela vida no RS, comitês de reparação no Equador), o monitoramento e fiscal-
ização dos impactos (como a patrulha da pesca no RJ), a produção de Protocolos de 
Consulta  (como os quilombolas de Santarém e agroextrativistas de Abaetetuba no PA), 
a cultura e a arte para fortalecer elo entre os lugares (como em Itaipava no ES), o res-
gate da luta dos antepassados (como na Ilha de Maré na Bahia), a denúncia dos investi-
mentos europeus nos países do sul (como na Holanda), a produção de materiais, docu-
mentários para divulgação dos impactos e formulação de denúncias, o ambientalismo 
popular que escuta a fala das comunidades, o fortalecimento e organização das mul-
heres, as ações diretas, os boicotes e desnaturalização do consumo, as festas. 

Dizer Não! “Temos que matar um leão por dia”, diz Daniela Silva quilombola do Pará.
Com isso, comemoramos e nos inspiramos em casos que conseguiram barrar a entrada 
de empresas em seus territórios como termelétrica de Suape em Pernambuco, a GVK e 
Petrobrás na Baia de Guanabara no RJ, a Petrobrás na Ilha de Maré na Bahia, o Porto da 
Cargil em Abaetetuba no PA e o Porto da EMBRAPS em Santarém no PA. “Se os portos 
estão interligados, então também nós precisamos interligar as resistências”, diz Dilmara 
Araujo agroextrativista do PA.

Dizer sim a vida e criar territórios de utopia!
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Desde a descoberta do petróleo do pré-sal em 2006, o Brasil ainda almeja se tornar um 
líder mundial na produção de petróleo. No entanto, grande parte da infra-estrutura 
necessária para transportar e refinar o petróleo não está à altura do padrão necessário 
para lidar com a quantidade de petróleo que o Brasil espera extrair. Até 2022, a meta é 
atingir a produção total de petróleo e gás de 3,41 milhões de barris equivalentes por dia. 
A Petrobras SA se concentrará na exploração e produção de reservas offshore do pré-sal, 
em águas ultraprofundas na costa atlântica do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

Como resultado, novos portos, infra-estrutura e refinarias estão sendo construídos em 
velocidade recorde, muito em detrimento dos cidadãos locais. As pessoas que vivem 
perto das regiões costeiras são massivamente afetadas, incluindo o público em geral, mas 
mais especificamente pescadores, comunidades quilombolas e comunidades indígenas. 
Como a maioria da Petrobras SA , 64%, é do governo brasileiro, a continuidade de onde e 
como as finanças do boom do petróleo são tratadascontinua a dominar o terreno político 
do Brasil.

10 pontos no petróleo do pré-sal brasileiro Abaixo estão 10 pontos que iluminam a escala da dependência do petróleo que está 
prestes a se instalar no Brasil, e os impactos socioambientais que estão prestes a impac-
tar as regiões do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil.

1. Existem planos para 27 novos portos no litoral do Espírito Santo, Brasil.

2. Se os portos forem construídos será, em média, um porto a cada doze quilômetros.

3. Vários dos portos serão construídos com refinarias que causarão disparidades de 
saúde nas comunidades locais devido aos altos níveis de poluição.

4. Os materiais usados   para construir a grande infraestrutura portuária virão de fábri-
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Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
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Enquanto uma tecnologia da pesca artesanal com pouco investimento financeiro 
funciona perfeitamente há séculos, a tecnologia petroleira com milhões em investi-
mentos é falha.

Enquanto o trabalho dos pescadores artesanais é secular e transmitido entre ger-
ações de famílias, o emprego nas petroleiras é limitado, intransferível e excludente.

Enquanto o mar para a pesca é respeitado, para as petroleiras é explorado.

Enquanto os corais são um berço para a pesca, para as petroleiras são obstáculos.

Enquanto os pescadores artesanais sabem, as petroleiras especulam.

Enquanto a pesca artesanal alimenta, as petroleiras contaminam.

Enquanto os pescadores lutam pelo seu território, as petroleiras se auto protegem.

Enquanto o pescador artesanal respeita a reprodução do pescado, as petroleiras 
esgotam todo o petróleo.

Enquanto o pescador espera a hora certa, as petroleiras apressam o tempo.

Enquanto a pesca traz um horizonte longo para a vida, a exploração do petróleo é 
efêmera e encurta o horizonte de vida.

ENTRE A PESCA ARTESANAL E O MUNDO PETROLEIRO

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade 

civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
bientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, cam-
poneses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que 
habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e des-
cartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, 
fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aqueci-
mento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade a 
sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, princi-
palmente o câncer. O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou 
empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso 
de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado 
para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca arte-
sanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para 
instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca 
offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de 
grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, con-
hecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de 
camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específi-
cas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destru-
ição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de 
vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e uni-
dades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a 
água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de 
pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais 
e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria 
homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produti-
vas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada 
um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, 
violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali 
originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do 
Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do 
Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo 
plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativ-
istas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam 
às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as 
manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a 
produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados 
pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam 
em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guana-
bara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o 
Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comuni-
dades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o 
Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum 
Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a 
mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.

Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a 
contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados 
e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
transição energética são plurais e heterogêneos. Defendem territórios naturais e 
mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para 
a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. 
Longo é o tempo da Terra.

Por Beto Loureiro, Daniela Meirelles, Flávia Bernardes, Fabíola Melca e Marcelo Calazans
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ALGUMAS TÉCNICAS DA PESCA ARTESANAL

Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
ques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados 
da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com 
compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 mil-
hões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 mil-
hões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu con-
sumo interno.
Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 
milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no
Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política insta-
lada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e mu-
nicípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no norte 
do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, 
explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber 
mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, 
sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da 
Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as 
grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de 
reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de R$ 6,2 bilhões. 

Desde a descoberta do petróleo do pré-sal em 2006, o Brasil ainda almeja se tornar um 
líder mundial na produção de petróleo. No entanto, grande parte da infra-estrutura 
necessária para transportar e refinar o petróleo não está à altura do padrão necessário 
para lidar com a quantidade de petróleo que o Brasil espera extrair. Até 2022, a meta é 
atingir a produção total de petróleo e gás de 3,41 milhões de barris equivalentes por dia. 
A Petrobras SA se concentrará na exploração e produção de reservas offshore do pré-sal, 
em águas ultraprofundas na costa atlântica do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

Como resultado, novos portos, infra-estrutura e refinarias estão sendo construídos em 
velocidade recorde, muito em detrimento dos cidadãos locais. As pessoas que vivem 
perto das regiões costeiras são massivamente afetadas, incluindo o público em geral, mas 
mais especificamente pescadores, comunidades quilombolas e comunidades indígenas. 
Como a maioria da Petrobras SA , 64%, é do governo brasileiro, a continuidade de onde e 
como as finanças do boom do petróleo são tratadascontinua a dominar o terreno político 
do Brasil.

Abaixo estão 10 pontos que iluminam a escala da dependência do petróleo que está 
prestes a se instalar no Brasil, e os impactos socioambientais que estão prestes a impac-
tar as regiões do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil.

1. Existem planos para 27 novos portos no litoral do Espírito Santo, Brasil.

2. Se os portos forem construídos será, em média, um porto a cada doze quilômetros.

3. Vários dos portos serão construídos com refinarias que causarão disparidades de 
saúde nas comunidades locais devido aos altos níveis de poluição.

4. Os materiais usados   para construir a grande infraestrutura portuária virão de fábri-
cas de aço e cimento que causam danos à terra e à água.

5. No porto Central de Presidente Kennedy , estima-se que 1.500 trabalhadores do 
sexo masculino serão trazidos de fora da região para trabalhar. O impacto desses; acam-
pamentos de homens; tem um enorme impacto social e de saúde sobre as mulheres da 
região que estão em risco de exploração sexual e desaparecimento.

6. Hoje, 70% da produção de petróleo é proveniente do pré-sal, óleo offshore ultrapro-
fundo.

7. Corporações petrolíferas multinacionais estão envolvidas na extração e transporte 
de petróleo no Brasil, incluindo: Chevron (EUA), Royal Dutch Shell Plc (Holanda), Exxon 
Mobil Corp(EUA), BP (Reino Unido), Wintershall (Alemanha), Equinor ASA (Noruega) ), 
Total (França), Haike Petrochemical (China), Eni (Itália) e outros.

8. O Brasil não é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

9. O Brasil já superou o México e a Venezuela como o maior produtor latino-americano, 
bombeando quase tanto quanto o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos.

10. Há mais petróleo nos campos do pré-sal do que o originalmente esperado. Há um 
número estimado de 6 a 15 bilhões de barris “excedentes”, além dos 5 bilhões que a 
Petrobras tem direito de produzir. O mundo consome cerca de 36 bilhões de barris de 
petróleo por ano, o que representa uma grande parcela da produção mundial.

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

‘Pré-sal Brasil: Energia extrema das entranhas da Terra.

Brigam Espanha e Holanda
Pelos direitos do mar
O mar é das gaivotas
Que nele sabem voar

O mar é das gaivotas
E de quem sabe navegar

Leila Diniz.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade 

civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
bientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, cam-
poneses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que 
habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e des-
cartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, 
fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aqueci-
mento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade a 
sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, princi-
palmente o câncer. O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou 
empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso 
de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado 
para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca arte-
sanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para 
instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca 
offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de 
grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, con-
hecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de 
camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específi-
cas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destru-
ição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de 
vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e uni-
dades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a 
água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de 
pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais 
e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria 
homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produti-
vas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada 
um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, 
violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali 
originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do 
Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do 
Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo 
plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativ-
istas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam 
às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as 
manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a 
produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados 
pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam 
em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guana-
bara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o 
Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comuni-
dades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o 
Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum 
Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a 
mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.

Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a 
contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados 
e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
transição energética são plurais e heterogêneos. Defendem territórios naturais e 
mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para 
a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. 
Longo é o tempo da Terra.

Por Beto Loureiro, Daniela Meirelles, Flávia Bernardes, Fabíola Melca e Marcelo Calazans
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Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
ques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados 
da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com 
compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 mil-
hões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 mil-
hões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu con-
sumo interno.
Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 
milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no
Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política insta-
lada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e mu-
nicípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no norte 
do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, 
explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber 
mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, 
sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da 
Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as 
grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de 
reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de R$ 6,2 bilhões. 

Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais

Enquanto uma tecnologia da pesca artesanal com pouco investimento financeiro 
funciona perfeitamente há séculos, a tecnologia petroleira com milhões em investi-
mentos é falha.

Enquanto o trabalho dos pescadores artesanais é secular e transmitido entre ger-
ações de famílias, o emprego nas petroleiras é limitado, intransferível e excludente.

Enquanto o mar para a pesca é respeitado, para as petroleiras é explorado.

Enquanto os corais são um berço para a pesca, para as petroleiras são obstáculos.

Enquanto os pescadores artesanais sabem, as petroleiras especulam.

Enquanto a pesca artesanal alimenta, as petroleiras contaminam.

Enquanto os pescadores lutam pelo seu território, as petroleiras se auto protegem.

Enquanto o pescador artesanal respeita a reprodução do pescado, as petroleiras 
esgotam todo o petróleo.

Enquanto o pescador espera a hora certa, as petroleiras apressam o tempo.

Enquanto a pesca traz um horizonte longo para a vida, a exploração do petróleo é 
efêmera e encurta o horizonte de vida.

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade 

civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
bientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, cam-
poneses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que 
habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e des-
cartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, 
fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aqueci-
mento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade a 
sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, princi-
palmente o câncer. O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou 
empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso 
de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado 
para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca arte-
sanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para 
instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca 
offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de 
grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, con-
hecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de 
camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específi-
cas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destru-
ição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de 
vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e uni-
dades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a 
água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de 
pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais 
e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria 
homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produti-
vas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada 
um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, 
violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali 
originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do 
Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do 
Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo 
plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativ-
istas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam 
às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as 
manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a 
produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados 
pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam 
em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guana-
bara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o 
Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comuni-
dades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o 
Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum 
Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a 
mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.

Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a 
contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados 
e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
transição energética são plurais e heterogêneos. Defendem territórios naturais e 
mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para 
a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. 
Longo é o tempo da Terra.

Por Beto Loureiro, Daniela Meirelles, Flávia Bernardes, Fabíola Melca e Marcelo Calazans

 

Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
ques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados 
da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com 
compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 mil-
hões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 mil-
hões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu con-
sumo interno.
Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 
milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no
Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política insta-
lada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e mu-
nicípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no norte 
do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, 
explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber 
mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, 
sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da 
Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as 
grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de 
reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de R$ 6,2 bilhões. 

Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade 

civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
bientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, cam-
poneses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que 
habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e des-
cartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, 
fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aqueci-
mento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade a 
sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, princi-
palmente o câncer. O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou 
empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso 
de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado 
para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca arte-
sanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para 
instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca 
offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de 
grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, con-
hecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de 
camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específi-
cas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destru-
ição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de 
vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e uni-
dades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a 
água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de 
pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais 
e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria 
homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produti-
vas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada 
um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, 
violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali 
originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do 
Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do 
Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo 
plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativ-
istas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam 
às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as 
manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a 
produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados 
pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam 
em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guana-
bara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o 
Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comuni-
dades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o 
Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum 
Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a 
mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.

Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a 
contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados 
e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
transição energética são plurais e heterogêneos. Defendem territórios naturais e 
mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para 
a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. 
Longo é o tempo da Terra.

Por Beto Loureiro, Daniela Meirelles, Flávia Bernardes, Fabíola Melca e Marcelo Calazans
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Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
ques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados 
da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com 
compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 mil-
hões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 mil-
hões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu con-
sumo interno.
Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 
milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no
Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política insta-
lada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e mu-
nicípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no norte 
do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, 
explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber 
mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, 
sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da 
Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as 
grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de 
reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de R$ 6,2 bilhões. 

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

Nunca se consumiu tantos combustíveis fósseis como agora; o petróleo continua 
sendo o hidrocarboneto mais usado, responsável por um terço do consumo de 
energia no mundo. O setor petroleiro possui um grande poder financeiro e político 
em diversas esferas e tem ampliado suas atividades com a crescente demanda por 
energia. Cada vez mais busca-se na crosta da terra, áreas de acúmulo destes bens, 
não importando quão profundo estão ou o quanto é arriscado acessar essas reser-
vas. Os métodos de convencimento e legitimação, em nome do desenvolvimento, 
são amplamente apoiados pelos governos nacionais, assim, abre-se o acesso para 
exploração e para a construção de infraestrutura garantido à indústria por meio de 
leis, concessões e normas. Esta facilitação permite que a indústria tenha uma alta 
taxa de lucro e, mesmo assim, pelo investimento em segurança e em prevenção, 
acabam deixando muitas áreas e pessoas contaminadas, provocam acidentes e 
colocam em risco a sociedade como um todo. E vale lembrar, que às vezes há o 
abandono das instalações, temos no Brasil, mais de mil poços órfãos que, precisam 
de procedimentos de segurança que nem sempre são tomados.
 
No Brasil já temos vários estudos que mostram como as estruturas de petróleo con-
taminam os ambientes e as pessoas, mesmo assim, a sede brasileira por hidrocar-
bonetos nunca acaba. O petróleo e seus derivados possuem na sua composição 
verdadeiros venenos, como o benzeno, o xileno e o tolueno, que comprometem a 
saúde tanto dos trabalhadores quanto das comunidades, além de serem 
inflamáveis e explosivos. Os impactos ocorrem desde o momento que são bombea-
dos para a superfície e percorrem todas as atividades da indústria como refino, 
distribuição, armazenamento e finalmente, não menos perigosa, a sua queima que 
emite gases e partículas responsáveis pelo aumento no número de mortes nas 
cidades. 

Na sua exploração para a produção, os impactos podem ser sentidos mesmo antes 
de diagnosticada a existência das reservas, o uso da técnica de sísmica atinge ani-
mais que sentem de longe as vibrações. Com a comprovação das reservas e o início 
da exploração ou da construção de infraestrutura, chega a especulação imobiliária 
e o inchamento das cidades por um grande contingente masculino de 
trabalhadores expondo, principalmente, as mulheres aos impactos piores como a 
violência.

A partir dos anos 2000, novas fontes de hidrocarbonetos, cada vez mais profundas, 
começam a ser exploradas com técnicas mais violentas, aqui no Brasil, nas camadas 
do pré-sal e nos EUA nas reservas de gás de "xisto" que, agora ameaça também o 
Brasil.
 
O fraturamento hidráulico de alta pressão, ou fracking em inglês é uma técnica de 
extração de gás natural de rochas pouco permeáveis, ou "gás de xisto", por meio da 
injeção de grandes volumes de água, areia e fluidos químicos, muitos deles, tóxicos. 
Esta mistura retorna à superfície carreando o gás natural e os resíduos das rochas 
das perfurações, às vezes, radioativos. Os impactos ambientais nas áreas explora-
das são, alto consumo e contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
emissão de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa, aumento no trafego 
de caminhões para transporte de insumos e a indução de sismos. 

Segundo o compêndio de estudos feito por um grupo de profissionais de saúde de 
Nova Iorque , os trabalhadores do setor de perfuração e fracking são os que mais 
morrem, com taxas de fatalidade entre quatro e sete vezes maior que a média esta-
dunidense, destes, mais da metade são terceirizados. O mesmo compilado mostra 
que na Pensilvânia, as pessoas da comunidade próxima aos poços, tiveram redução 
do peso dos recém nascidos, aumento de hospitalização e a população teve sinto-

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade 

civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
bientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, cam-
poneses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que 
habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e des-
cartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, 
fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aqueci-
mento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade a 
sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, princi-
palmente o câncer. O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou 
empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso 
de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado 
para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca arte-
sanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para 
instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca 
offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de 
grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, con-
hecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de 
camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específi-
cas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destru-
ição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de 
vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e uni-
dades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a 
água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de 
pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais 
e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria 
homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produti-
vas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada 
um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, 
violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali 
originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do 
Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do 
Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo 
plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativ-
istas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam 
às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as 
manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a 
produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados 
pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam 
em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guana-
bara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o 
Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comuni-
dades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o 
Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum 
Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a 
mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.

Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a 
contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados 
e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
transição energética são plurais e heterogêneos. Defendem territórios naturais e 
mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para 
a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. 
Longo é o tempo da Terra.
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mas como: perturbações do sono, dor de cabeça, irritação de garganta, estresse, 
ansiedade, respiração ofegante, sinusite, fadiga e náusea. Foram registrados 
também um aumento nos casos de asma e de gonorréia. 

A segurança do uso desta técnica tem sido questionada por diversos setores da 
sociedade e, por esta razão, foi proibida em países como a França e a Alemanha. 
Mesmo assim, no Brasil, o governo tem realizado diferentes ações com o objetivo de 
iniciar a exploração de gás natural utilizando fracking, a partir de 2013, com a real-
ização da 12ª Rodada de Licitação, onde bacias terrestres tiveram blocos leiloados. 
Os riscos do uso desta técnica no Brasil despertou cientistas, ambientalistas e movi-
mentos sociais locais a solicitarem vários níveis de restrição da proibição à moratória 
e que mais estudos fossem realizados para avaliar os riscos específicos principal-
mente em áreas de aquíferos. Por causa dos riscos apresentados principalmente ao 
Aquífero Guarani, o legislativo do Estado do Paraná aprovou uma moratória de 10 
anos ao licenciamento ambiental da atividade. Também vários municípios pelo 
Brasil aprovaram restrições ao uso da técnica nos seus territórios como as cidades 
de Pouso Redondo em Santa Catarina e São João dos Patos no Maranhão. Há 
também um projeto de lei no legislativo federal que pretende proibir a técnica em 
todo o país.
  
Vimos assim que a resistência aos empreendimentos da indústria petroleira são 
também uma reivindicação relacionada com a segurança dos territórios. Os limites 
da expansão de atividades consideradas tão perigosas e danosas, onde as pessoas 
estão expostas tanto no exercício do seu trabalho ou por morarem próximas estão 
sendo construídos por estas ações. No Brasil, infelizmente as áreas que já se encon-
tram contaminadas, não são mitigadas de forma rápida e eficiente. Podemos obser-
var este fato na quantidade de áreas contaminadas por postos de combustíveis que 
temos, eles são responsáveis por mais da metade das áreas contaminadas nos esta-
dos do Rio de Janeiro e São Paulo.
 
Como propor a expansão e, não pensar em limpar primeiro o estrago já feito? E no 
caso de se abrir novas frentes de exploração, mais arriscadas e profundas, não 
deveríamos ter um debate aberto na sociedade? Enfim, pelo que vemos até hoje no 
país, sobre os vazamentos e contaminações, dificilmente os responsáveis são puni-
dos, deixando a população local exposta a produtos tóxicos por longos períodos 
agravando ainda mais a saúde pública e sobrecarregando o sistema de saúde que já 
sofre com o financiamento reduzido.
 
O exemplo da suspensão do fracking no Brasil nos mostra que é possível limitar as 
áreas exploradas e pensarmos em novas formas de viver e consumir que não conde-
nem territórios nem as pessoas a impactos negativos tão grandes. 

Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
ques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados 
da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com 
compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 mil-
hões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 mil-
hões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu con-
sumo interno.
Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 
milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no
Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política insta-
lada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e mu-
nicípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no norte 
do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, 
explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber 
mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, 
sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da 
Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as 
grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de 
reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de R$ 6,2 bilhões. 

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

Nunca se consumiu tantos combustíveis fósseis como agora; o petróleo continua 
sendo o hidrocarboneto mais usado, responsável por um terço do consumo de 
energia no mundo. O setor petroleiro possui um grande poder financeiro e político 
em diversas esferas e tem ampliado suas atividades com a crescente demanda por 
energia. Cada vez mais busca-se na crosta da terra, áreas de acúmulo destes bens, 
não importando quão profundo estão ou o quanto é arriscado acessar essas reser-
vas. Os métodos de convencimento e legitimação, em nome do desenvolvimento, 
são amplamente apoiados pelos governos nacionais, assim, abre-se o acesso para 
exploração e para a construção de infraestrutura garantido à indústria por meio de 
leis, concessões e normas. Esta facilitação permite que a indústria tenha uma alta 
taxa de lucro e, mesmo assim, pelo investimento em segurança e em prevenção, 
acabam deixando muitas áreas e pessoas contaminadas, provocam acidentes e 
colocam em risco a sociedade como um todo. E vale lembrar, que às vezes há o 
abandono das instalações, temos no Brasil, mais de mil poços órfãos que, precisam 
de procedimentos de segurança que nem sempre são tomados.

No Brasil já temos vários estudos que mostram como as estruturas de petróleo con-
taminam os ambientes e as pessoas, mesmo assim, a sede brasileira por hidrocar-
bonetos nunca acaba. O petróleo e seus derivados possuem na sua composição 
verdadeiros venenos, como o benzeno, o xileno e o tolueno, que comprometem a 
saúde tanto dos trabalhadores quanto das comunidades, além de serem 
inflamáveis e explosivos. Os impactos ocorrem desde o momento que são bombea-
dos para a superfície e percorrem todas as atividades da indústria como refino, 
distribuição, armazenamento e finalmente, não menos perigosa, a sua queima que 
emite gases e partículas responsáveis pelo aumento no número de mortes nas 
cidades. 

Na sua exploração para a produção, os impactos podem ser sentidos mesmo antes 
de diagnosticada a existência das reservas, o uso da técnica de sísmica atinge ani-
mais que sentem de longe as vibrações. Com a comprovação das reservas e o início 
da exploração ou da construção de infraestrutura, chega a especulação imobiliária 
e o inchamento das cidades por um grande contingente masculino de 
trabalhadores expondo, principalmente, as mulheres aos impactos piores como a 
violência.

A partir dos anos 2000, novas fontes de hidrocarbonetos, cada vez mais profundas, 
começam a ser exploradas com técnicas mais violentas, aqui no Brasil, nas camadas 
do pré-sal e nos EUA nas reservas de gás de "xisto" que, agora ameaça também o 
Brasil.

O fraturamento hidráulico de alta pressão, ou fracking em inglês é uma técnica de 
extração de gás natural de rochas pouco permeáveis, ou "gás de xisto", por meio da 
injeção de grandes volumes de água, areia e fluidos químicos, muitos deles, tóxicos. 
Esta mistura retorna à superfície carreando o gás natural e os resíduos das rochas 
das perfurações, às vezes, radioativos. Os impactos ambientais nas áreas explora-
das são, alto consumo e contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
emissão de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa, aumento no trafego 
de caminhões para transporte de insumos e a indução de sismos. 

Segundo o compêndio de estudos feito por um grupo de profissionais de saúde de 
Nova Iorque , os trabalhadores do setor de perfuração e fracking são os que mais 
morrem, com taxas de fatalidade entre quatro e sete vezes maior que a média esta-
dunidense, destes, mais da metade são terceirizados. O mesmo compilado mostra 
que na Pensilvânia, as pessoas da comunidade próxima aos poços, tiveram redução 
do peso dos recém nascidos, aumento de hospitalização e a população teve sinto-

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade 

civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
bientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, cam-
poneses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que 
habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e des-
cartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, 
fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aqueci-
mento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade a 
sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, princi-
palmente o câncer. O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou 
empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso 
de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado 
para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca arte-
sanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para 
instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca 
offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de 
grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, con-
hecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de 
camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específi-
cas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destru-
ição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de 
vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e uni-
dades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a 
água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de 
pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais 
e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria 
homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produti-
vas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada 
um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, 
violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali 
originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do 
Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do 
Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo 
plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativ-
istas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam 
às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as 
manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a 
produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados 
pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam 
em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guana-
bara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o 
Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comuni-
dades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o 
Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum 
Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a 
mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.

Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a 
contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados 
e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
transição energética são plurais e heterogêneos. Defendem territórios naturais e 
mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para 
a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. 
Longo é o tempo da Terra.

Por Beto Loureiro, Daniela Meirelles, Flávia Bernardes, Fabíola Melca e Marcelo Calazans
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participação da sociedade civil regional, 
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entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

mas como: perturbações do sono, dor de cabeça, irritação de garganta, estresse, 
ansiedade, respiração ofegante, sinusite, fadiga e náusea. Foram registrados 
também um aumento nos casos de asma e de gonorréia. 

A segurança do uso desta técnica tem sido questionada por diversos setores da 
sociedade e, por esta razão, foi proibida em países como a França e a Alemanha. 
Mesmo assim, no Brasil, o governo tem realizado diferentes ações com o objetivo de 
iniciar a exploração de gás natural utilizando fracking, a partir de 2013, com a real-
ização da 12ª Rodada de Licitação, onde bacias terrestres tiveram blocos leiloados. 
Os riscos do uso desta técnica no Brasil despertou cientistas, ambientalistas e movi-
mentos sociais locais a solicitarem vários níveis de restrição da proibição à moratória 
e que mais estudos fossem realizados para avaliar os riscos específicos principal-
mente em áreas de aquíferos. Por causa dos riscos apresentados principalmente ao 
Aquífero Guarani, o legislativo do Estado do Paraná aprovou uma moratória de 10 
anos ao licenciamento ambiental da atividade. Também vários municípios pelo 
Brasil aprovaram restrições ao uso da técnica nos seus territórios como as cidades 
de Pouso Redondo em Santa Catarina e São João dos Patos no Maranhão. Há 
também um projeto de lei no legislativo federal que pretende proibir a técnica em 
todo o país.
  
Vimos assim que a resistência aos empreendimentos da indústria petroleira são 
também uma reivindicação relacionada com a segurança dos territórios. Os limites 
da expansão de atividades consideradas tão perigosas e danosas, onde as pessoas 
estão expostas tanto no exercício do seu trabalho ou por morarem próximas estão 
sendo construídos por estas ações. No Brasil, infelizmente as áreas que já se encon-
tram contaminadas, não são mitigadas de forma rápida e eficiente. Podemos obser-
var este fato na quantidade de áreas contaminadas por postos de combustíveis que 
temos, eles são responsáveis por mais da metade das áreas contaminadas nos esta-
dos do Rio de Janeiro e São Paulo.

Como propor a expansão e, não pensar em limpar primeiro o estrago já feito? E no 
caso de se abrir novas frentes de exploração, mais arriscadas e profundas, não 
deveríamos ter um debate aberto na sociedade? Enfim, pelo que vemos até hoje no 
país, sobre os vazamentos e contaminações, dificilmente os responsáveis são puni-
dos, deixando a população local exposta a produtos tóxicos por longos períodos 
agravando ainda mais a saúde pública e sobrecarregando o sistema de saúde que já 
sofre com o financiamento reduzido.

O exemplo da suspensão do fracking no Brasil nos mostra que é possível limitar as 
áreas exploradas e pensarmos em novas formas de viver e consumir que não conde-
nem territórios nem as pessoas a impactos negativos tão grandes. 
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Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
ques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados 
da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com 
compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 mil-
hões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 mil-
hões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu con-
sumo interno.
Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 
milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no
Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política insta-
lada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e mu-
nicípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no norte 
do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, 
explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber 
mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, 
sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da 
Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as 
grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de 
reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de R$ 6,2 bilhões. 

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

Nunca se consumiu tantos combustíveis fósseis como agora; o petróleo continua 
sendo o hidrocarboneto mais usado, responsável por um terço do consumo de 
energia no mundo. O setor petroleiro possui um grande poder financeiro e político 
em diversas esferas e tem ampliado suas atividades com a crescente demanda por 
energia. Cada vez mais busca-se na crosta da terra, áreas de acúmulo destes bens, 
não importando quão profundo estão ou o quanto é arriscado acessar essas reser-
vas. Os métodos de convencimento e legitimação, em nome do desenvolvimento, 
são amplamente apoiados pelos governos nacionais, assim, abre-se o acesso para 
exploração e para a construção de infraestrutura garantido à indústria por meio de 
leis, concessões e normas. Esta facilitação permite que a indústria tenha uma alta 
taxa de lucro e, mesmo assim, pelo investimento em segurança e em prevenção, 
acabam deixando muitas áreas e pessoas contaminadas, provocam acidentes e 
colocam em risco a sociedade como um todo. E vale lembrar, que às vezes há o 
abandono das instalações, temos no Brasil, mais de mil poços órfãos que, precisam 
de procedimentos de segurança que nem sempre são tomados.

No Brasil já temos vários estudos que mostram como as estruturas de petróleo con-
taminam os ambientes e as pessoas, mesmo assim, a sede brasileira por hidrocar-
bonetos nunca acaba. O petróleo e seus derivados possuem na sua composição 
verdadeiros venenos, como o benzeno, o xileno e o tolueno, que comprometem a 
saúde tanto dos trabalhadores quanto das comunidades, além de serem 
inflamáveis e explosivos. Os impactos ocorrem desde o momento que são bombea-
dos para a superfície e percorrem todas as atividades da indústria como refino, 
distribuição, armazenamento e finalmente, não menos perigosa, a sua queima que 
emite gases e partículas responsáveis pelo aumento no número de mortes nas 
cidades. 

Na sua exploração para a produção, os impactos podem ser sentidos mesmo antes 
de diagnosticada a existência das reservas, o uso da técnica de sísmica atinge ani-
mais que sentem de longe as vibrações. Com a comprovação das reservas e o início 
da exploração ou da construção de infraestrutura, chega a especulação imobiliária 
e o inchamento das cidades por um grande contingente masculino de 
trabalhadores expondo, principalmente, as mulheres aos impactos piores como a 
violência.

A partir dos anos 2000, novas fontes de hidrocarbonetos, cada vez mais profundas, 
começam a ser exploradas com técnicas mais violentas, aqui no Brasil, nas camadas 
do pré-sal e nos EUA nas reservas de gás de "xisto" que, agora ameaça também o 
Brasil.

O fraturamento hidráulico de alta pressão, ou fracking em inglês é uma técnica de 
extração de gás natural de rochas pouco permeáveis, ou "gás de xisto", por meio da 
injeção de grandes volumes de água, areia e fluidos químicos, muitos deles, tóxicos. 
Esta mistura retorna à superfície carreando o gás natural e os resíduos das rochas 
das perfurações, às vezes, radioativos. Os impactos ambientais nas áreas explora-
das são, alto consumo e contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
emissão de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa, aumento no trafego 
de caminhões para transporte de insumos e a indução de sismos. 

Segundo o compêndio de estudos feito por um grupo de profissionais de saúde de 
Nova Iorque , os trabalhadores do setor de perfuração e fracking são os que mais 
morrem, com taxas de fatalidade entre quatro e sete vezes maior que a média esta-
dunidense, destes, mais da metade são terceirizados. O mesmo compilado mostra 
que na Pensilvânia, as pessoas da comunidade próxima aos poços, tiveram redução 
do peso dos recém nascidos, aumento de hospitalização e a população teve sinto-

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade 

civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
bientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, cam-
poneses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que 
habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e des-
cartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, 
fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aqueci-
mento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade a 
sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, princi-
palmente o câncer. O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou 
empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso 
de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado 
para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca arte-
sanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para 
instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca 
offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de 
grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, con-
hecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de 
camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específi-
cas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destru-
ição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de 
vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e uni-
dades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a 
água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de 
pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais 
e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria 
homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produti-
vas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada 
um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, 
violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali 
originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do 
Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do 
Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo 
plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativ-
istas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam 
às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as 
manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a 
produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados 
pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam 
em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guana-
bara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o 
Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comuni-
dades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o 
Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum 
Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a 
mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.

Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a 
contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados 
e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
transição energética são plurais e heterogêneos. Defendem territórios naturais e 
mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para 
a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. 
Longo é o tempo da Terra.
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normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
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mas como: perturbações do sono, dor de cabeça, irritação de garganta, estresse, 
ansiedade, respiração ofegante, sinusite, fadiga e náusea. Foram registrados 
também um aumento nos casos de asma e de gonorréia. 

A segurança do uso desta técnica tem sido questionada por diversos setores da 
sociedade e, por esta razão, foi proibida em países como a França e a Alemanha. 
Mesmo assim, no Brasil, o governo tem realizado diferentes ações com o objetivo de 
iniciar a exploração de gás natural utilizando fracking, a partir de 2013, com a real-
ização da 12ª Rodada de Licitação, onde bacias terrestres tiveram blocos leiloados. 
Os riscos do uso desta técnica no Brasil despertou cientistas, ambientalistas e movi-
mentos sociais locais a solicitarem vários níveis de restrição da proibição à moratória 
e que mais estudos fossem realizados para avaliar os riscos específicos principal-
mente em áreas de aquíferos. Por causa dos riscos apresentados principalmente ao 
Aquífero Guarani, o legislativo do Estado do Paraná aprovou uma moratória de 10 
anos ao licenciamento ambiental da atividade. Também vários municípios pelo 
Brasil aprovaram restrições ao uso da técnica nos seus territórios como as cidades 
de Pouso Redondo em Santa Catarina e São João dos Patos no Maranhão. Há 
também um projeto de lei no legislativo federal que pretende proibir a técnica em 
todo o país.
  
Vimos assim que a resistência aos empreendimentos da indústria petroleira são 
também uma reivindicação relacionada com a segurança dos territórios. Os limites 
da expansão de atividades consideradas tão perigosas e danosas, onde as pessoas 
estão expostas tanto no exercício do seu trabalho ou por morarem próximas estão 
sendo construídos por estas ações. No Brasil, infelizmente as áreas que já se encon-
tram contaminadas, não são mitigadas de forma rápida e eficiente. Podemos obser-
var este fato na quantidade de áreas contaminadas por postos de combustíveis que 
temos, eles são responsáveis por mais da metade das áreas contaminadas nos esta-
dos do Rio de Janeiro e São Paulo.

Como propor a expansão e, não pensar em limpar primeiro o estrago já feito? E no 
caso de se abrir novas frentes de exploração, mais arriscadas e profundas, não 
deveríamos ter um debate aberto na sociedade? Enfim, pelo que vemos até hoje no 
país, sobre os vazamentos e contaminações, dificilmente os responsáveis são puni-
dos, deixando a população local exposta a produtos tóxicos por longos períodos 
agravando ainda mais a saúde pública e sobrecarregando o sistema de saúde que já 
sofre com o financiamento reduzido.

O exemplo da suspensão do fracking no Brasil nos mostra que é possível limitar as 
áreas exploradas e pensarmos em novas formas de viver e consumir que não conde-
nem territórios nem as pessoas a impactos negativos tão grandes. 

Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
ques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados 
da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com 
compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 mil-
hões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 mil-
hões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu con-
sumo interno.
Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 
milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no
Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política insta-
lada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e mu-
nicípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no norte 
do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, 
explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber 
mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, 
sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da 
Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as 
grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de 
reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de R$ 6,2 bilhões. 

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

Nunca se consumiu tantos combustíveis fósseis como agora; o petróleo continua 
sendo o hidrocarboneto mais usado, responsável por um terço do consumo de 
energia no mundo. O setor petroleiro possui um grande poder financeiro e político 
em diversas esferas e tem ampliado suas atividades com a crescente demanda por 
energia. Cada vez mais busca-se na crosta da terra, áreas de acúmulo destes bens, 
não importando quão profundo estão ou o quanto é arriscado acessar essas reser-
vas. Os métodos de convencimento e legitimação, em nome do desenvolvimento, 
são amplamente apoiados pelos governos nacionais, assim, abre-se o acesso para 
exploração e para a construção de infraestrutura garantido à indústria por meio de 
leis, concessões e normas. Esta facilitação permite que a indústria tenha uma alta 
taxa de lucro e, mesmo assim, pelo investimento em segurança e em prevenção, 
acabam deixando muitas áreas e pessoas contaminadas, provocam acidentes e 
colocam em risco a sociedade como um todo. E vale lembrar, que às vezes há o 
abandono das instalações, temos no Brasil, mais de mil poços órfãos que, precisam 
de procedimentos de segurança que nem sempre são tomados.
 
No Brasil já temos vários estudos que mostram como as estruturas de petróleo con-
taminam os ambientes e as pessoas, mesmo assim, a sede brasileira por hidrocar-
bonetos nunca acaba. O petróleo e seus derivados possuem na sua composição 
verdadeiros venenos, como o benzeno, o xileno e o tolueno, que comprometem a 
saúde tanto dos trabalhadores quanto das comunidades, além de serem 
inflamáveis e explosivos. Os impactos ocorrem desde o momento que são bombea-
dos para a superfície e percorrem todas as atividades da indústria como refino, 
distribuição, armazenamento e finalmente, não menos perigosa, a sua queima que 
emite gases e partículas responsáveis pelo aumento no número de mortes nas 
cidades. 

Na sua exploração para a produção, os impactos podem ser sentidos mesmo antes 
de diagnosticada a existência das reservas, o uso da técnica de sísmica atinge ani-
mais que sentem de longe as vibrações. Com a comprovação das reservas e o início 
da exploração ou da construção de infraestrutura, chega a especulação imobiliária 
e o inchamento das cidades por um grande contingente masculino de 
trabalhadores expondo, principalmente, as mulheres aos impactos piores como a 
violência.

A partir dos anos 2000, novas fontes de hidrocarbonetos, cada vez mais profundas, 
começam a ser exploradas com técnicas mais violentas, aqui no Brasil, nas camadas 
do pré-sal e nos EUA nas reservas de gás de "xisto" que, agora ameaça também o 
Brasil.
 
O fraturamento hidráulico de alta pressão, ou fracking em inglês é uma técnica de 
extração de gás natural de rochas pouco permeáveis, ou "gás de xisto", por meio da 
injeção de grandes volumes de água, areia e fluidos químicos, muitos deles, tóxicos. 
Esta mistura retorna à superfície carreando o gás natural e os resíduos das rochas 
das perfurações, às vezes, radioativos. Os impactos ambientais nas áreas explora-
das são, alto consumo e contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
emissão de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa, aumento no trafego 
de caminhões para transporte de insumos e a indução de sismos. 

Segundo o compêndio de estudos feito por um grupo de profissionais de saúde de 
Nova Iorque , os trabalhadores do setor de perfuração e fracking são os que mais 
morrem, com taxas de fatalidade entre quatro e sete vezes maior que a média esta-
dunidense, destes, mais da metade são terceirizados. O mesmo compilado mostra 
que na Pensilvânia, as pessoas da comunidade próxima aos poços, tiveram redução 
do peso dos recém nascidos, aumento de hospitalização e a população teve sinto-

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”
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civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
bientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, cam-
poneses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que 
habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e des-
cartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, 
fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aqueci-
mento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade a 
sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, princi-
palmente o câncer. O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou 
empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso 
de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado 
para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca arte-
sanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para 
instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca 
offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de 
grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, con-
hecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de 
camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específi-
cas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destru-
ição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de 
vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e uni-
dades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a 
água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de 
pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais 
e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria 
homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produti-
vas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada 
um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, 
violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali 
originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do 
Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do 
Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo 
plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativ-
istas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam 
às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as 
manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a 
produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados 
pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam 
em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guana-
bara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o 
Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comuni-
dades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o 
Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum 
Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a 
mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental.

Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a 
contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados 
e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
transição energética são plurais e heterogêneos. Defendem territórios naturais e 
mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para 
a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. 
Longo é o tempo da Terra.
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mas como: perturbações do sono, dor de cabeça, irritação de garganta, estresse, 
ansiedade, respiração ofegante, sinusite, fadiga e náusea. Foram registrados 
também um aumento nos casos de asma e de gonorréia. 

A segurança do uso desta técnica tem sido questionada por diversos setores da 
sociedade e, por esta razão, foi proibida em países como a França e a Alemanha. 
Mesmo assim, no Brasil, o governo tem realizado diferentes ações com o objetivo de 
iniciar a exploração de gás natural utilizando fracking, a partir de 2013, com a real-
ização da 12ª Rodada de Licitação, onde bacias terrestres tiveram blocos leiloados. 
Os riscos do uso desta técnica no Brasil despertou cientistas, ambientalistas e movi-
mentos sociais locais a solicitarem vários níveis de restrição da proibição à moratória 
e que mais estudos fossem realizados para avaliar os riscos específicos principal-
mente em áreas de aquíferos. Por causa dos riscos apresentados principalmente ao 
Aquífero Guarani, o legislativo do Estado do Paraná aprovou uma moratória de 10 
anos ao licenciamento ambiental da atividade. Também vários municípios pelo 
Brasil aprovaram restrições ao uso da técnica nos seus territórios como as cidades 
de Pouso Redondo em Santa Catarina e São João dos Patos no Maranhão. Há 
também um projeto de lei no legislativo federal que pretende proibir a técnica em 
todo o país.
  
Vimos assim que a resistência aos empreendimentos da indústria petroleira são 
também uma reivindicação relacionada com a segurança dos territórios. Os limites 
da expansão de atividades consideradas tão perigosas e danosas, onde as pessoas 
estão expostas tanto no exercício do seu trabalho ou por morarem próximas estão 
sendo construídos por estas ações. No Brasil, infelizmente as áreas que já se encon-
tram contaminadas, não são mitigadas de forma rápida e eficiente. Podemos obser-
var este fato na quantidade de áreas contaminadas por postos de combustíveis que 
temos, eles são responsáveis por mais da metade das áreas contaminadas nos esta-
dos do Rio de Janeiro e São Paulo.
 
Como propor a expansão e, não pensar em limpar primeiro o estrago já feito? E no 
caso de se abrir novas frentes de exploração, mais arriscadas e profundas, não 
deveríamos ter um debate aberto na sociedade? Enfim, pelo que vemos até hoje no 
país, sobre os vazamentos e contaminações, dificilmente os responsáveis são puni-
dos, deixando a população local exposta a produtos tóxicos por longos períodos 
agravando ainda mais a saúde pública e sobrecarregando o sistema de saúde que já 
sofre com o financiamento reduzido.
 
O exemplo da suspensão do fracking no Brasil nos mostra que é possível limitar as 
áreas exploradas e pensarmos em novas formas de viver e consumir que não conde-
nem territórios nem as pessoas a impactos negativos tão grandes. 
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Associando seu nome com o próprio 
país-nação, sede da Copa do Mundo 
de futebol e das Olimpíadas, e com 
intensa propaganda em impressos, 
rádios, TVs e web, o slogan da empresa 
era de enorme precisão: “Petrobras: O 
desafio é nossa energia”.
Sem mesmo qualquer plano de con-
tingência, não importava quão 
extrema era a energia do pré-sal. 
Apoiada em poderosa superestrutura 
midiática, de simbolismo nacional 
desenvolvimentista, a Petrobras podia 
desafiar qualquer risco, a todo custo.

Ao mesmo tempo, instalava uma 
enorme infraestrutura petroleira, 
orientando os demais investimentos 
públicos e privados, acionando uma 
economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias 
e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tan-
ques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados 
da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com 
compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 mil-
hões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 mil-
hões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu con-
sumo interno.
Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 
milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no
Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política insta-
lada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e mu-
nicípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no norte 
do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, 
explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber 
mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, 
sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da 
Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as 
grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de 
reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de R$ 6,2 bilhões. 

1) O tempo humano e o tempo geológico
Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, 
estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos 
atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do 
tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. 

Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 
anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo?; Quando comparados ao 
tempo da terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais 
e infrasubjetivos das sociedades pósmodernas do século XXI, o que dizer desse 
abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míti-
cas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civili-
zações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições 
extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação 
de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica orig-
inária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito 
plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área 
de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica 
dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedi-
mentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com
estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá 
pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores
reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e 
Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundi-
dades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e arma-
zenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com 
frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petro-
leira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros 
do espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

2) O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima
Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-
sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério 
das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano 
de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 
121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 
65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia.

A dívida da Petrobrás chegou a R$ 500 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 
bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, 
e em 2016 é de U$ 70 bilhões. Sem mais recursos para os vultosos investimentos 
necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos 
exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam 
“atrair” as grandes petroleiras internacionais.

Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petro-
bras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privat-
ização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação 
privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco 
hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da 
governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam 
projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na 
exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em 
entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 
40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua 
exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo 
é de 90 dias. 

A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, 
a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a 
ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está 
claro o caminho de privatização do pré-sal e da 
Petrobras adotado pelo novo governo.

3) Os licenciamentos ambientais: pelo di-
reito de dizer não!
Nos últimos anos, o processo de licenciamento 
ambiental vem sendo incisiva e repetidamente 
atacado pelas autoridades governamentais e 
pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, 
irradiam um discurso de racismo ambiental, 
onde povos tradicionais, ambientalistas, 
acadêmicos e técnicos independentes de órgãos 
públicos são acusados diante da sociedade como 
os principais obstáculos aos sucessivos planos de 
aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estu-
dos e relatórios de impactos socioambientais, as 

Nunca se consumiu tantos combustíveis fósseis como agora; o petróleo continua 
sendo o hidrocarboneto mais usado, responsável por um terço do consumo de 
energia no mundo. O setor petroleiro possui um grande poder financeiro e político 
em diversas esferas e tem ampliado suas atividades com a crescente demanda por 
energia. Cada vez mais busca-se na crosta da terra, áreas de acúmulo destes bens, 
não importando quão profundo estão ou o quanto é arriscado acessar essas reser-
vas. Os métodos de convencimento e legitimação, em nome do desenvolvimento, 
são amplamente apoiados pelos governos nacionais, assim, abre-se o acesso para 
exploração e para a construção de infraestrutura garantido à indústria por meio de 
leis, concessões e normas. Esta facilitação permite que a indústria tenha uma alta 
taxa de lucro e, mesmo assim, pelo investimento em segurança e em prevenção, 
acabam deixando muitas áreas e pessoas contaminadas, provocam acidentes e 
colocam em risco a sociedade como um todo. E vale lembrar, que às vezes há o 
abandono das instalações, temos no Brasil, mais de mil poços órfãos que, precisam 
de procedimentos de segurança que nem sempre são tomados.

No Brasil já temos vários estudos que mostram como as estruturas de petróleo con-
taminam os ambientes e as pessoas, mesmo assim, a sede brasileira por hidrocar-
bonetos nunca acaba. O petróleo e seus derivados possuem na sua composição 
verdadeiros venenos, como o benzeno, o xileno e o tolueno, que comprometem a 
saúde tanto dos trabalhadores quanto das comunidades, além de serem 
inflamáveis e explosivos. Os impactos ocorrem desde o momento que são bombea-
dos para a superfície e percorrem todas as atividades da indústria como refino, 
distribuição, armazenamento e finalmente, não menos perigosa, a sua queima que 
emite gases e partículas responsáveis pelo aumento no número de mortes nas 
cidades. 

Na sua exploração para a produção, os impactos podem ser sentidos mesmo antes 
de diagnosticada a existência das reservas, o uso da técnica de sísmica atinge ani-
mais que sentem de longe as vibrações. Com a comprovação das reservas e o início 
da exploração ou da construção de infraestrutura, chega a especulação imobiliária 
e o inchamento das cidades por um grande contingente masculino de 
trabalhadores expondo, principalmente, as mulheres aos impactos piores como a 
violência.

A partir dos anos 2000, novas fontes de hidrocarbonetos, cada vez mais profundas, 
começam a ser exploradas com técnicas mais violentas, aqui no Brasil, nas camadas 
do pré-sal e nos EUA nas reservas de gás de "xisto" que, agora ameaça também o 
Brasil.

O fraturamento hidráulico de alta pressão, ou fracking em inglês é uma técnica de 
extração de gás natural de rochas pouco permeáveis, ou "gás de xisto", por meio da 
injeção de grandes volumes de água, areia e fluidos químicos, muitos deles, tóxicos. 
Esta mistura retorna à superfície carreando o gás natural e os resíduos das rochas 
das perfurações, às vezes, radioativos. Os impactos ambientais nas áreas explora-
das são, alto consumo e contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
emissão de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa, aumento no trafego 
de caminhões para transporte de insumos e a indução de sismos. 

Segundo o compêndio de estudos feito por um grupo de profissionais de saúde de 
Nova Iorque , os trabalhadores do setor de perfuração e fracking são os que mais 
morrem, com taxas de fatalidade entre quatro e sete vezes maior que a média esta-
dunidense, destes, mais da metade são terceirizados. O mesmo compilado mostra 
que na Pensilvânia, as pessoas da comunidade próxima aos poços, tiveram redução 
do peso dos recém nascidos, aumento de hospitalização e a população teve sinto-

audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condiciona-
ntes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento 
ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até 
a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao lincha-
mento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acel-
erado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda 
economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser 
bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar bra-
sileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em 
Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, 
sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no 
Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da CGPEG (coordenação geral de petróleo e gás), órgão do IBAMA 
responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar 
brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realiza-
dos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualiza-
da e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro mo-
mento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consider-
aram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e tem-
poral de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedi-
mentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de pre-
caução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos 
ameaçados.

Segundo a ASIBAMA-RJ (associação dos servidores federais da área ambiental), 
durante 5 audiências públicas com intensa 
participação da sociedade civil regional, 
foram incorporados diversos projetos ambi-
entais, de caracterização socioeconômica, 
identificação e monitoramento de impactos 
previsíveis, com atenção específica para as 
populações quilombolas, caiçaras e indíge-
nas habitantes da região.

A Petrobras acatou a orientação de um 
Termo de Referência, e iniciou uma serie de 
reuniões com o Fórum de Comunidades 
Tradicionais que participavam do licencia-
mento. Mas logo depois da primeira licença 
emitida, a empresa, com apoio da Direção 
do IBAMA, passou a questionar todo o pro-
cesso, rompendo unilateralmente o diálogo 

e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública da ASIBAMA-RJ, de Novembro de 2015: 
“Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagoni-
zando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização 
que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e 
subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento 
ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes;  2)  
Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras 
adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do 
projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a 
maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 
5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condiciona-
ntes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas 
sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irre-
sponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 
para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que 
estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da pro-
dução e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic 
Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. 

E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração 
com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licen-
ciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e 
normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a 
consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e 
as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, “Os Rumos 
perigosos para o licenciamento am-
biental no Brasil” esclarece o ritmo 
desenfreado dessa expansão: “A 
retirada unilateral de projetos ambi-
entais que seriam condicionantes 
da Etapa 1 do pré-sal e a postura do 
diretor de licenciamento quanto ao 
atraso nos cronogramas dos proje-
tos ambientais da Etapa 2 indicam 
que os interesses das empresas 
vêm se sobrepondo aos interesses 
dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade 

civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a 
equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes 
acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta 
com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria 
unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

4) Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética.
No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do
complexo industrial são violentamente atacadas pela PETROBRAS, pelos gover-
nantesde Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e 
mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz 
o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem 
pela pátria”. E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração 
do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e 
injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as oper-
ações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há 
permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e am-
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offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o 
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e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da 
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mas como: perturbações do sono, dor de cabeça, irritação de garganta, estresse, 
ansiedade, respiração ofegante, sinusite, fadiga e náusea. Foram registrados 
também um aumento nos casos de asma e de gonorréia. 

A segurança do uso desta técnica tem sido questionada por diversos setores da 
sociedade e, por esta razão, foi proibida em países como a França e a Alemanha. 
Mesmo assim, no Brasil, o governo tem realizado diferentes ações com o objetivo de 
iniciar a exploração de gás natural utilizando fracking, a partir de 2013, com a real-
ização da 12ª Rodada de Licitação, onde bacias terrestres tiveram blocos leiloados. 
Os riscos do uso desta técnica no Brasil despertou cientistas, ambientalistas e movi-
mentos sociais locais a solicitarem vários níveis de restrição da proibição à moratória 
e que mais estudos fossem realizados para avaliar os riscos específicos principal-
mente em áreas de aquíferos. Por causa dos riscos apresentados principalmente ao 
Aquífero Guarani, o legislativo do Estado do Paraná aprovou uma moratória de 10 
anos ao licenciamento ambiental da atividade. Também vários municípios pelo 
Brasil aprovaram restrições ao uso da técnica nos seus territórios como as cidades 
de Pouso Redondo em Santa Catarina e São João dos Patos no Maranhão. Há 
também um projeto de lei no legislativo federal que pretende proibir a técnica em 
todo o país.
  
Vimos assim que a resistência aos empreendimentos da indústria petroleira são 
também uma reivindicação relacionada com a segurança dos territórios. Os limites 
da expansão de atividades consideradas tão perigosas e danosas, onde as pessoas 
estão expostas tanto no exercício do seu trabalho ou por morarem próximas estão 
sendo construídos por estas ações. No Brasil, infelizmente as áreas que já se encon-
tram contaminadas, não são mitigadas de forma rápida e eficiente. Podemos obser-
var este fato na quantidade de áreas contaminadas por postos de combustíveis que 
temos, eles são responsáveis por mais da metade das áreas contaminadas nos esta-
dos do Rio de Janeiro e São Paulo.

Como propor a expansão e, não pensar em limpar primeiro o estrago já feito? E no 
caso de se abrir novas frentes de exploração, mais arriscadas e profundas, não 
deveríamos ter um debate aberto na sociedade? Enfim, pelo que vemos até hoje no 
país, sobre os vazamentos e contaminações, dificilmente os responsáveis são puni-
dos, deixando a população local exposta a produtos tóxicos por longos períodos 
agravando ainda mais a saúde pública e sobrecarregando o sistema de saúde que já 
sofre com o financiamento reduzido.

O exemplo da suspensão do fracking no Brasil nos mostra que é possível limitar as 
áreas exploradas e pensarmos em novas formas de viver e consumir que não conde-
nem territórios nem as pessoas a impactos negativos tão grandes. 

Nunca se consumiu tantos combustíveis fósseis como agora; o petróleo continua 
sendo o hidrocarboneto mais usado, responsável por um terço do consumo de 
energia no mundo. O setor petroleiro possui um grande poder financeiro e político 
em diversas esferas e tem ampliado suas atividades com a crescente demanda por 
energia. Cada vez mais busca-se na crosta da terra, áreas de acúmulo destes bens, 
não importando quão profundo estão ou o quanto é arriscado acessar essas reser-
vas. Os métodos de convencimento e legitimação, em nome do desenvolvimento, 
são amplamente apoiados pelos governos nacionais, assim, abre-se o acesso para 
exploração e para a construção de infraestrutura garantido à indústria por meio de 
leis, concessões e normas. Esta facilitação permite que a indústria tenha uma alta 
taxa de lucro e, mesmo assim, pelo investimento em segurança e em prevenção, 
acabam deixando muitas áreas e pessoas contaminadas, provocam acidentes e 
colocam em risco a sociedade como um todo. E vale lembrar, que às vezes há o 
abandono das instalações, temos no Brasil, mais de mil poços órfãos que, precisam 
de procedimentos de segurança que nem sempre são tomados.

No Brasil já temos vários estudos que mostram como as estruturas de petróleo con-
taminam os ambientes e as pessoas, mesmo assim, a sede brasileira por hidrocar-
bonetos nunca acaba. O petróleo e seus derivados possuem na sua composição 
verdadeiros venenos, como o benzeno, o xileno e o tolueno, que comprometem a 
saúde tanto dos trabalhadores quanto das comunidades, além de serem 
inflamáveis e explosivos. Os impactos ocorrem desde o momento que são bombea-
dos para a superfície e percorrem todas as atividades da indústria como refino, 
distribuição, armazenamento e finalmente, não menos perigosa, a sua queima que 
emite gases e partículas responsáveis pelo aumento no número de mortes nas 
cidades. 

Na sua exploração para a produção, os impactos podem ser sentidos mesmo antes 
de diagnosticada a existência das reservas, o uso da técnica de sísmica atinge ani-
mais que sentem de longe as vibrações. Com a comprovação das reservas e o início 
da exploração ou da construção de infraestrutura, chega a especulação imobiliária 
e o inchamento das cidades por um grande contingente masculino de 
trabalhadores expondo, principalmente, as mulheres aos impactos piores como a 
violência.

OS RISCOS DA UTILIZAÇÃO FRACKING PARA OS RECURSOS HÍDRICOS E 
A GESTÃO AMBIENTAL: VULNERABILIDADES DO RECÔNCAVO BAIANO
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A partir dos anos 2000, novas fontes de hidrocarbonetos, cada vez mais profundas, 
começam a ser exploradas com técnicas mais violentas, aqui no Brasil, nas camadas 
do pré-sal e nos EUA nas reservas de gás de "xisto" que, agora ameaça também o 
Brasil.

O fraturamento hidráulico de alta pressão, ou fracking em inglês é uma técnica de 
extração de gás natural de rochas pouco permeáveis, ou "gás de xisto", por meio da 
injeção de grandes volumes de água, areia e fluidos químicos, muitos deles, tóxicos. 
Esta mistura retorna à superfície carreando o gás natural e os resíduos das rochas 
das perfurações, às vezes, radioativos. Os impactos ambientais nas áreas explora-
das são, alto consumo e contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
emissão de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa, aumento no trafego 
de caminhões para transporte de insumos e a indução de sismos. 

Segundo o compêndio de estudos feito por um grupo de profissionais de saúde de 
Nova Iorque , os trabalhadores do setor de perfuração e fracking são os que mais 
morrem, com taxas de fatalidade entre quatro e sete vezes maior que a média esta-
dunidense, destes, mais da metade são terceirizados. O mesmo compilado mostra 
que na Pensilvânia, as pessoas da comunidade próxima aos poços, tiveram redução 
do peso dos recém nascidos, aumento de hospitalização e a população teve sinto-

mas como: perturbações do sono, dor de cabeça, irritação de garganta, estresse, 
ansiedade, respiração ofegante, sinusite, fadiga e náusea. Foram registrados 
também um aumento nos casos de asma e de gonorréia. 

A segurança do uso desta técnica tem sido questionada por diversos setores da 
sociedade e, por esta razão, foi proibida em países como a França e a Alemanha. 
Mesmo assim, no Brasil, o governo tem realizado diferentes ações com o objetivo de 
iniciar a exploração de gás natural utilizando fracking, a partir de 2013, com a real-
ização da 12ª Rodada de Licitação, onde bacias terrestres tiveram blocos leiloados. 
Os riscos do uso desta técnica no Brasil despertou cientistas, ambientalistas e movi-
mentos sociais locais a solicitarem vários níveis de restrição da proibição à moratória 
e que mais estudos fossem realizados para avaliar os riscos específicos principal-
mente em áreas de aquíferos. Por causa dos riscos apresentados principalmente ao 
Aquífero Guarani, o legislativo do Estado do Paraná aprovou uma moratória de 10 
anos ao licenciamento ambiental da atividade. Também vários municípios pelo 
Brasil aprovaram restrições ao uso da técnica nos seus territórios como as cidades 
de Pouso Redondo em Santa Catarina e São João dos Patos no Maranhão. Há 
também um projeto de lei no legislativo federal que pretende proibir a técnica em 
todo o país.
  
Vimos assim que a resistência aos empreendimentos da indústria petroleira são 
também uma reivindicação relacionada com a segurança dos territórios. Os limites 
da expansão de atividades consideradas tão perigosas e danosas, onde as pessoas 
estão expostas tanto no exercício do seu trabalho ou por morarem próximas estão 
sendo construídos por estas ações. No Brasil, infelizmente as áreas que já se encon-
tram contaminadas, não são mitigadas de forma rápida e eficiente. Podemos obser-
var este fato na quantidade de áreas contaminadas por postos de combustíveis que 
temos, eles são responsáveis por mais da metade das áreas contaminadas nos esta-
dos do Rio de Janeiro e São Paulo.

Como propor a expansão e, não pensar em limpar primeiro o estrago já feito? E no 
caso de se abrir novas frentes de exploração, mais arriscadas e profundas, não 
deveríamos ter um debate aberto na sociedade? Enfim, pelo que vemos até hoje no 
país, sobre os vazamentos e contaminações, dificilmente os responsáveis são puni-
dos, deixando a população local exposta a produtos tóxicos por longos períodos 
agravando ainda mais a saúde pública e sobrecarregando o sistema de saúde que já 
sofre com o financiamento reduzido.

O exemplo da suspensão do fracking no Brasil nos mostra que é possível limitar as 
áreas exploradas e pensarmos em novas formas de viver e consumir que não conde-
nem territórios nem as pessoas a impactos negativos tão grandes. 
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Nunca se consumiu tantos combustíveis fósseis como agora; o petróleo continua 
sendo o hidrocarboneto mais usado, responsável por um terço do consumo de 
energia no mundo. O setor petroleiro possui um grande poder financeiro e político 
em diversas esferas e tem ampliado suas atividades com a crescente demanda por 
energia. Cada vez mais busca-se na crosta da terra, áreas de acúmulo destes bens, 
não importando quão profundo estão ou o quanto é arriscado acessar essas reser-
vas. Os métodos de convencimento e legitimação, em nome do desenvolvimento, 
são amplamente apoiados pelos governos nacionais, assim, abre-se o acesso para 
exploração e para a construção de infraestrutura garantido à indústria por meio de 
leis, concessões e normas. Esta facilitação permite que a indústria tenha uma alta 
taxa de lucro e, mesmo assim, pelo investimento em segurança e em prevenção, 
acabam deixando muitas áreas e pessoas contaminadas, provocam acidentes e 
colocam em risco a sociedade como um todo. E vale lembrar, que às vezes há o 
abandono das instalações, temos no Brasil, mais de mil poços órfãos que, precisam 
de procedimentos de segurança que nem sempre são tomados.

No Brasil já temos vários estudos que mostram como as estruturas de petróleo con-
taminam os ambientes e as pessoas, mesmo assim, a sede brasileira por hidrocar-
bonetos nunca acaba. O petróleo e seus derivados possuem na sua composição 
verdadeiros venenos, como o benzeno, o xileno e o tolueno, que comprometem a 
saúde tanto dos trabalhadores quanto das comunidades, além de serem 
inflamáveis e explosivos. Os impactos ocorrem desde o momento que são bombea-
dos para a superfície e percorrem todas as atividades da indústria como refino, 
distribuição, armazenamento e finalmente, não menos perigosa, a sua queima que 
emite gases e partículas responsáveis pelo aumento no número de mortes nas 
cidades. 

Na sua exploração para a produção, os impactos podem ser sentidos mesmo antes 
de diagnosticada a existência das reservas, o uso da técnica de sísmica atinge ani-
mais que sentem de longe as vibrações. Com a comprovação das reservas e o início 
da exploração ou da construção de infraestrutura, chega a especulação imobiliária 
e o inchamento das cidades por um grande contingente masculino de 
trabalhadores expondo, principalmente, as mulheres aos impactos piores como a 
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morrem, com taxas de fatalidade entre quatro e sete vezes maior que a média esta-
dunidense, destes, mais da metade são terceirizados. O mesmo compilado mostra 
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do peso dos recém nascidos, aumento de hospitalização e a população teve sinto-
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deveríamos ter um debate aberto na sociedade? Enfim, pelo que vemos até hoje no 
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Brasil.
 
O fraturamento hidráulico de alta pressão, ou fracking em inglês é uma técnica de 
extração de gás natural de rochas pouco permeáveis, ou "gás de xisto", por meio da 
injeção de grandes volumes de água, areia e fluidos químicos, muitos deles, tóxicos. 
Esta mistura retorna à superfície carreando o gás natural e os resíduos das rochas 
das perfurações, às vezes, radioativos. Os impactos ambientais nas áreas explora-
das são, alto consumo e contaminação de águas superficiais e subterrâneas, 
emissão de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa, aumento no trafego 
de caminhões para transporte de insumos e a indução de sismos. 

Segundo o compêndio de estudos feito por um grupo de profissionais de saúde de 
Nova Iorque , os trabalhadores do setor de perfuração e fracking são os que mais 
morrem, com taxas de fatalidade entre quatro e sete vezes maior que a média esta-
dunidense, destes, mais da metade são terceirizados. O mesmo compilado mostra 
que na Pensilvânia, as pessoas da comunidade próxima aos poços, tiveram redução 
do peso dos recém nascidos, aumento de hospitalização e a população teve sinto-

mas como: perturbações do sono, dor de cabeça, irritação de garganta, estresse, 
ansiedade, respiração ofegante, sinusite, fadiga e náusea. Foram registrados 
também um aumento nos casos de asma e de gonorréia. 

A segurança do uso desta técnica tem sido questionada por diversos setores da 
sociedade e, por esta razão, foi proibida em países como a França e a Alemanha. 
Mesmo assim, no Brasil, o governo tem realizado diferentes ações com o objetivo de 
iniciar a exploração de gás natural utilizando fracking, a partir de 2013, com a real-
ização da 12ª Rodada de Licitação, onde bacias terrestres tiveram blocos leiloados. 
Os riscos do uso desta técnica no Brasil despertou cientistas, ambientalistas e movi-
mentos sociais locais a solicitarem vários níveis de restrição da proibição à moratória 
e que mais estudos fossem realizados para avaliar os riscos específicos principal-
mente em áreas de aquíferos. Por causa dos riscos apresentados principalmente ao 
Aquífero Guarani, o legislativo do Estado do Paraná aprovou uma moratória de 10 
anos ao licenciamento ambiental da atividade. Também vários municípios pelo 
Brasil aprovaram restrições ao uso da técnica nos seus territórios como as cidades 
de Pouso Redondo em Santa Catarina e São João dos Patos no Maranhão. Há 
também um projeto de lei no legislativo federal que pretende proibir a técnica em 
todo o país.
  
Vimos assim que a resistência aos empreendimentos da indústria petroleira são 
também uma reivindicação relacionada com a segurança dos territórios. Os limites 
da expansão de atividades consideradas tão perigosas e danosas, onde as pessoas 
estão expostas tanto no exercício do seu trabalho ou por morarem próximas estão 
sendo construídos por estas ações. No Brasil, infelizmente as áreas que já se encon-
tram contaminadas, não são mitigadas de forma rápida e eficiente. Podemos obser-
var este fato na quantidade de áreas contaminadas por postos de combustíveis que 
temos, eles são responsáveis por mais da metade das áreas contaminadas nos esta-
dos do Rio de Janeiro e São Paulo.
 
Como propor a expansão e, não pensar em limpar primeiro o estrago já feito? E no 
caso de se abrir novas frentes de exploração, mais arriscadas e profundas, não 
deveríamos ter um debate aberto na sociedade? Enfim, pelo que vemos até hoje no 
país, sobre os vazamentos e contaminações, dificilmente os responsáveis são puni-
dos, deixando a população local exposta a produtos tóxicos por longos períodos 
agravando ainda mais a saúde pública e sobrecarregando o sistema de saúde que já 
sofre com o financiamento reduzido.
 
O exemplo da suspensão do fracking no Brasil nos mostra que é possível limitar as 
áreas exploradas e pensarmos em novas formas de viver e consumir que não conde-
nem territórios nem as pessoas a impactos negativos tão grandes. 
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O deus Desenvolvimento e a petroDependência.

Marcelo Calazans FASE ES

Tem algo de profundamente errado em uma sociedade que depende do diesel e da gasolina 
para realizar suas ocupações mais cotidianas: construir, locomover, alimentar, vestir, estu-
dar, trabalhar.

A petrodependência é tão mais profunda quanto mais despercebida. Fundada no lucro de 
grandes corporações econômicas, no automatismo de subjetividades narcísicas, na aceler-
ação maquínica da vida, a civilização petroleira impera sobre os territórios mentais. Deixa 
ainda um rastro de destruição nos territórios naturais, além de criar um megapassivo social, 
ambiental e climático para as gerações futuras. Desde a segunda fase da Revolução Industri-
al inglesa, a petrodependência não para de se expandir, em um desenvolvimento contínuo 
e progressivo, rumo a um destino suicida.

Nas cidades o desenvolvimento opera como que por milagres. O milagre do interruptor que, 
acionado, nos dá a luz. O milagre da torneira que, girada, nos dispõe a água. O milagre do 
lixo no saco plástico que, levado pra longe, nos permite salubridade. O milagre do alimento, 
em oferta nas prateleiras. Claro, também os milagres parecem injustos, com muitas 
gradações entre o sobreconsumo dos ricos e o subconsumo dos mais pobres.

A crise do diesel desvela alguns desses milagres. O desvelamento deixa explícitos os frágeis 
mecanismos que os sustentavam. E quando isso ocorre, quando os milagres se transfor-
mam em engodos engenhosos, algo em nós se torna mais ateu, cético e crítico ao deus 
desenvolvimento.  Então, como assim? Tudo aquilo era falso e frágil? Todo aquele equilíbrio 
e solidez estavam apenas por um triz?

Durante uma semana, estarrecida e neurotizada, a sociedade se depara com sua total 
dependência do óleo diesel. E ainda com a subordinação do Estado, dos partidos e das prin-
cipais lideranças políticas, aos investidores no setor de transporte rodoviário. De Boulos a 
Bolsonaro, todos cedo deram apoio e transformaram o lockout dos empresários em “greve 
de caminhoneiros”, quando já se noticiava que 70% das grandes cargas rodoviárias estavam 
sob monopólio de meia dúzia de grandes empresas. No país desenhado desde JK pelas 
indústrias da construção civil e automobilística, a petrodependência opera como vício: 
fragiliza as possibilidades alternativas, inviabiliza os demais meios e caminhos.

Alimentos, vestimentas, instrumentos, ferramentas, oxigênio não chegavam. Automóveis, 
rodoviárias, aeroportos, ônibus, todos parados. Em poucos dias, e os mercados já estavam 
esvaziados, os postos sem combustíveis, as escolas sem professores e alunos, os hospitais 
sem movimento, as feiras sem barracas. Mais alguns dias e não haveria água limpa em 
várias cidades, pois também os produtos químicos usados na purificação estavam presos 
em longos engarrafamentos nas rodovias. Também a neurose ecoada pela mídia e redes 
sociais beirava a histeria coletiva: quem tinha condições comprava 30 kg de arroz, enchia o 
tanque do automóvel, logo nos primeiros dias da paralisação, mesmo que sem necessidade, 

simplesmente na lógica do primeiro pirão. Na cidade caótica, submissa e extorquida, os 
milagres se revelaram profanos.

E como é frágil o milagre do desenvolvimento. Nunca foi para todos; e não responde às per-
guntas fundamentais do para que? e do para onde?  É um deus frenético mas niilista, sem 
causas e sem destino. Não se sustenta fora de uma teologia do progresso das forças produ-
tivas e de uma catequese da ciência como âmbito de sapientização do homo.

Movido a diesel, o desenvolvimento solta fumaça tóxica pelas descargas. Ninguém mais 
poderá confiar em suas promessas de emprego e modernidade, e ainda menos em seu 
caminho civilizatório. O deus desenvolvimento está morto! É preciso recriar outras formas, 
meios e desejos. Retraçar percursos.
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A expansão da indústria petroleira: 
corrupção e pré-sal no Brasil.

Marcelo Calazans FASE ES

1. Pré-sal: energia extrema para aquecer o planeta!
Em 2005, a Petrobras descobriu hidrocarbonetos abaixo da camada geológica de sal, 
no campo de Tupi, na costa atlântica do Rio de Janeiro. Um ano depois, um consórcio 
de Petrobras, BG Group e Petrogal estimava de 5 a 8 milhões de barris de óleo equiv-
alente na zona de pré-sal, abaixo de 2000m da camada de sal, depois de 2000m de 
rocha, sob 2000 a 3000m da lamina d’água do Atlântico.

As reservas mais profundas de petróleo na área do pré-sal foram encontradas em 
ambos os lados do Atlântico Sul, na África e no Brasil. Como comparação, a EIA (Ener-
gy Information Association) define como “ultraprofunda” a exploração no Golfo do 
México, com aproximadamente 1.500 metros.

Este tipo de extração de petróleo e gás é considerado uma das fontes de “energia 
extrema&quot;, entre as hoje existentes. Depósitos em oceano profundo, localiza-
dos a 300 km da costa, sob condições imprevisíveis, muitas vezes graves, exigem 
investimentos substanciais para extrair, transportar e armazenar óleo e gás. A pro-
fundidade e pressão envolvidas na extração do pré-sal apresentam obstáculos tec-
nológicos significativos, que requerem uma vasta gama de especialistas, equipa-
mentos de alta tecnologia, e infra-estru-
tura. Ainda assim, sempre serão oper-
ações de altíssimo risco, sem muitas 
possibilidades de precaução e pre-
venção, muito menos de monitoramen-
to e controle. Não faltam exemplos de 
vazamentos e contaminações, em terra 
e em mar.

No Brasil a exploração de óleo e gás já 
tem gerado impactos ambientais e soci-
ais graves, resultando em aumento da 
contaminação e poluição, impactos na 
saúde dos povos, lutas pela terra no 
campo e na cidade, violência sexual e 
feminicídio nos distritos industriais, cor-
rupção política, evolvendo trágicos con-
flitos e protestos em todo o país.

A indústria petroleira segue em expansão, mesmo diante da evidência de que a 
queima de combustíveis fosseis é a principal responsável pelo efeito estufa. A civili-
zação do petróleo, do gás e do carvão já aqueceu o planeta em 0,7 graus Celsius, 
desde a Revolução Industrial inglesa. E segue em expansão, gerando novos 
derivados, para além do diesel e da gasolina, mercantilizando novas mercadorias 
petroleiras como o MDL, o REDD+, os pagamentos por serviços ambientais, o merca-
do do clima. A economia verde não se constrói em sentido contrário, mas antes se 
sustenta na expansão da economia petroleira.

Para a COP de Paris, em Dezembro, parece óbvio que a febre é da civilização petro-
leira, e que não pode ultrapassar os 2 graus Celsius, sob o risco de experimentarmos 
o pior cenário de colapso ambiental e das condições da vida na Terra. Para que a 
febre não atinja os 2 graus, projeta-se um limite máximo de emissões de CO2 na 
atmosfera de 565 bilhões de toneladas (Gt), valor que seria atingido em 17,5 anos, 
considerando as emissões de 2014 (2,3 Gt de CO2), conforme Marcelo Leite:

“Se 2.795 Gt é a quantidade de carbono contida nas reservas de petróleo, carvão e 
gás natural declaradas pelas empresas de combustíveis fósseis, pré-sal do Brasil 
incluído. Isso quer dizer que 4/5 das reservas mundiais de combustíveis fósseis são 
&quot;inqueimáveis&quot;. Terão de continuar debaixo da terra, se for para levar a 
sério a meta de não ultrapassar 2°C.” (Marcelo Leite Apocalipse: 2, 565, 2.795. Folha 
de São Paulo 22/03/2015).

2. Micropolítica do petróleo e o preço do barril
Se em 2000, o setor petroleiro representava 3% do PIB brasileiro, 13 anos depois já 
atingia 13%, um significativo aumento que se acentua a partir dos dois governos de 

Lula (2003-2006 e 2007-2010) e no 
primeiro governo Dilma (2011-2014).

A oferta de novos blocos de exploração 
de petróleo e gás (incluído o de Xisto) 
teve de esperar 5 anos, de 2008 até 
2013, porquanto durou o debate da 
nova lei dos royalties, que pos em 
evidencia o frágil pacto federativo bra-
sileiro, entre os Estados “produtores” e 
“não produtores” de petróleo.

Na época, governadores de Estados 
como Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, (onde se concentra a pro-
dução nacional e o pré-sal), para 
manter os royalties de “produtores de 
petróleo”, não se silenciavam diante 
dos vários impactos sociais e ambien-
tais associados à exploração de 

petróleo. Organizavam marchas chapa-branca e reclamavam compensações prévias 
pelas possíveis e mesmo previsíveis contaminações, vazamentos, inchaço de 
pequenas e médias cidades, destruição de ambientes marinhos... Sabiam bem dos 
riscos inerentes a um Estado petroleiro, e dois anos antes, em 2011, ocorrera o 
grande vazamento da Chevron, no campo de Frade, Bacia de Campos. Celebridade 
ambiental, no vasto noticiário que cobria 24hs o vazamento, o ministro de meio ambi-
ente, Carlos Minc falava para as câmeras com ênfase militante: “Poluiu, vai ter de 
pagar!”. Pura farsa. A mesma frase, em efeito espelho, soava invertida, para as empre-
sas petroleiras: “Pagou, pode poluir!”.

Desde a descoberta do pré-sal em águas profundas no Espírito Santo, em 2006, o 
setor de petróleo e gás concentra os mais expressivos investimentos dos governos de 
Lula e Dilma. No Plano Decenal de Energia dos R$ 951 bilhões de investimento, 70,6% 
é para o setor de petróleo e gás, enquanto 22,5% para energia elétrica, e 7% biocom-
bustíveis, por exemplo. Somente a Petrobras, em seu plano de Negócios 2014 - 2018 
previa investimentos de US$ 220 bilhões. Os Planos de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1 e 2) e o BNDES, orquestravam os investimentos dos Governos Lula e Dilma, 
construindo portos, estaleiros navais, minerodutos, refinarias, fábricas de fertili-
zantes, instalações logísticas on e off shore etc. Tudo em ritmo acelerado, a qualquer 
risco, a todo custo.

Um novo códigos florestal e mineral, a flexibilização da legislação ambiental, a não 
implementação dos direitos territoriais de povos tradicionais indígenas, pescadores, 
quilombolas, bem a como terceirização e precarização do trabalho selavam uma base 
parlamentar e uma composição ministerial de “alto risco”, pois baseada no jogo de 
interesses partidários e corporativos, 
na propina e na corrupção política 
junto a empreiteiras que participa-
vam do pacto de poder: Odebrecht, 
Camargo Correa, Queiroz Galvão, 
Andrade Gutierrez, entre outras.

Mais que isso, a Petrobras e a mas-
siva propaganda governamental, 
assentadas em projeções de “poten-
ciais” 50, 35 ou 28 bilhões de barris 
em reservas no pré-sal, geravam uma 
euforia na sociedade brasileira, fun-
damentada na equação-fetiche: 
petróleo=direitos sociais. Acenavam 
para o conjunto da sociedade com a 
possibilidade de um “Wellfarstate” 
brasileiro, onde saúde, educação, 
moradia, saneamento, reforma 
agrária, tudo estaria “garantido” com 
um Brasil potencia petroleira, um 

Brasil dos royalties. O argumento 
era de tal forma que, se não tivesse 
petróleo, os governos se deso-
brigavam dos direitos de todos! E, 
para ter petróleo, era necessário 
recuar nos direitos de alguns, isto 
é, povos tradicionais, 
trabalhadores terceirizados e pre-
carizados, direitos da natureza, dos 
habitantes das vizinhanças dos 
grandes projetos. Um violento e 
unilateral processo de Injustiça 
Ambiental.

A queda no preço do barril de 
petróleo, de US$ 115 em Junho 
2014, para US$ 48 em Janeiro de 
2015, atinge o inicio do segundo 
governo Dilma, concomitante a 
uma profunda crise política no 
pacto de poder hegemônico desde 
Lula em 2003. A prisão de altos 
executivos das empreiteiras e de 
diretores “partidários” da Petrobras explicita os mecanismos da corrupção e a cor-
rupção dos mecanismos. Direita, centro e esquerda já não servem como referencia: 
diante do colapso dos fins, nenhum meio consegue se justificar ética e politicamente. 
Ainda pior, a conturbação do cenário político traz os fantasmas de um muro pré 
Berlim, anacrônicos e farsantes, ora defensores da ditadura militar, ora da soberania 
do país e da Petrobras, seja diante da ameaça vermelha ou yanke.

Embora diga que pode operar com o preço do barril até US$ 45, a Petrobras já declara 
seu “Plano de Desinvestimento” e a venda de ativos, para uns, privatização, para 
outros. A empresa se desfaz de fábricas de fertilizantes, diminui os investimentos em 
portos e refinos, investimentos em outros países, para se concentrar na exploração 
de óleo e gás. 92% da produção nacional são da Petrobras e 75% são de campos marí-
timos.

A atual baixa do barril de petróleo pode ser passageira, fruto de uma nova geopolítica 
global que envolve Rússia, China, Venezuela, países árabes, Ucrânia e a oferta de gás 
e a disseminação do fracking nos EUA e Canadá, além de conflitos civis e militares na 
África e Ásia. O mais seguro aqui é que o preço é volátil e, mesmo quando em baixa, 
não impede a expansão da indústria petroleira e da queima de combustíveis fosseis.

Assim, no Brasil, em meio a toda a crise, a produção de petróleo e gás bate recorde a 
cada ano, alcançando 3 milhões de barris por dia, em janeiro 2015, sendo 27% do pré- 
sal (800 mil bpd).

3. Soberania nacional x soberania dos territórios
Qualquer toxitour nas áreas petroleiras como ao Norte e ao longo da Costa Atlântica 
do Espírito Santo constata:
-Expulsão de comunidades tradicionais, inviabilizando suas economias locais.
-Vazamentos constantes e contaminação da terra e da água de rios e córregos
- Devastação do ambiente marinho e dos territórios pesqueiros.
- Colapso das políticas sociais – saúde, moradia, educação, saneamento – nos distri-
tos e cidades petroleiras.
- Desde o primeiro governo Lula, centenas de empresas da área de petróleo e gás e 
suas associadas invadem o ES, apoiadas por investimentos do BNDES, do PAC e de 
empresas como Petrobras, StatOil, Shell, Total, Chevron, Jurong. O Estado promove 
e incentiva o setor petroleiro, seja oferecendo novos blocos de exploração, seja 
priorizando o setor de petróleo e gás no conjunto das políticas energéticas, destruin-
do direitos territoriais, seja acelerando licenciamentos sem os devidos cuidados de 
precaução e prevenção, seja ainda manipulando a consulta previa.

Em complexas operações financeiras, com arranjos produtivos subcartelizados e 
articulação política em labirinto partidário de poder nacional/estadual/municipal, no 
Espírito Santo as empresas e o Estado seguem interessadas na exploração em terra 
e offshore, realizando pesquisas sísmicas, perfurando novos poços, instalando 
dutos, terminais de óleo e gás, minerodutos, construindo terminais portuários e 
estaleiros navais, ocupando vastas áreas com espaços de logística. A crise pode 
diminuir o ritmo, mas o processo já está em curso.

Ao longo da Costa Atlântica, ou em 
terra no Norte do ES, a exploração 
devasta áreas de Mata Atlântica e 
de grande biodiversidade 
marinha. A expansão petroleira é 
imperativa, subordinando 
territórios pesqueiros, quilombo-
las, campesinos, indígenas, 
pequenos distritos urbanos, todos 
transformados em áreas de sacri-
fício. As condições de sobrevivên-
cia desses povos são destruídas, a 
resistência é expulsa, perseguida 
e criminalizada. Contra a 
expansão desenfreada de novos 
blocos e poços de exploração, não 
se tem o direito de dizer não. Em 
nome da soberania nacional, em 
nada respeitam a soberania dos 
povos e dos territórios!

Nas instancias internacionais e 
nacionais a Economia Verde Petro-
leira compensa seus impactos 
financiando projetos socioambien-
tais, artistas, esportistas, ambien-
talistas, cientistas. Nos processos 
locais, impera o racismo ambiental 
e a violência da polícia do Estado, 
associada muitas vezes a milícias 
privadas, como no emblemático 
caso de assassinato de pescadores 
da Associação Homens do Mar, em 
conflito com a Petrobras na Baia de 
Guanabara, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, cidades e distritos 
que convivem com a indústria 
petroleira a mais de décadas, como 
no caso do Norte do Rio de Janeiro e 
no recôncavo na Bahia, demon-
stram que a renda do petróleo não 
é distribuída pelo conjunto da socie-
dade, mas antes disso, gera uma elite local que concentra renda e poder, e grandes 
periferias urbanas e zonas de sacrifício. Indiferentes diante das violações à soberania 
dos territórios, e transigentes com os graves impactos sociais e ambientais da 
indústria petroleira, soa como farsa a defesa da “soberania nacional” e de sua corpo-
ração petroleira, a Petrobras. A experiência de pescadores e quilombolas no ES e na 
BA demonstra que o diálogo com a Petrobras não é em nada mais democrático ou 
transparente, por ser ela (em certa medida!) estatal. Também seus vazamentos e 
violações não são menos impactantes, por ser do Estado.

4. Campanha “Nem um poço a mais!”
Seguindo as injustiças e os conflitos sociais e ambientais relacionados à exploração de 
petróleo e gás, em vários estados da federação, articulando redes nacionais e region-
ais, no campo da sociedade civil brasileira, se faz um debate estratégico, inspirado por 
colegas de Oilwatch Sudamerica.

Cada vez mais movimentos e organizações sociais, independentes e críticos diante do 
nacional desenvolvimentismo ou do neoliberalismo, ambos petroleiros, consideram 
ser de fundamental importância o enfrentamento explícito e direto da expansão do 
modelo petrodependente de sociedade. Sob maior ou menor controle percentual do 
Estado, os leilões de oferta de novos blocos não vão parar, bem como as injustiças 
ambientais de novas explorações em terra e em mar. Em Outubro/2015 está prevista 
a 13ª rodada de licitação da Agencia Nacional do Petróleo (ANP) oferecendo mais 269 
blocos em 22 setores de 10 bacias sedimentares, num total de 125.126 km² localizados 

em 10 estados brasileiros. Conforme ANP:

”Em terra, serão oferecidos sete blocos na Bacia do Amazonas e 22 na do Parnaíba, con-
sideradas como novas fronteiras, com vocação para gás natural. Em bacias maduras, 
foram incluídos 71 blocos na Bacia Potiguar e 85 na do Recôncavo. Total de blocos terres-
tres: 185. No mar, a rodada vai oferecer áreas em bacias sedimentares da margem leste 
brasileira. Na Região Nordeste, serão 10 blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas, quatro na 
de Jacuípe e nove na de Camamu-Almada. Na Região Sudeste, foram incluídos sete 
blocos na Bacia do Espírito Santo e três na de Campos. Na Região Sul, 51 blocos na Bacia 
de Pelotas, considerada como nova fronteira. Total de blocos marítimos: 84.” (ANP Jun-
ho/2015)

Defender os territórios de resistência, criar todos os tipos de barreiras e obstáculos para 
que a expansão não se dê, diminuir seu ritmo acelerado e a qualquer risco, questionar 
sobretudo os usos e modos de vida que &quot;justificam&quot; essa expansão. Uma 
pauta estratégica de campanha junto à sociedade civil brasileira.

Na crítica e enfrentamento da expansão, pescadores e pescadoras artesanais, quilombo-
las, ribeirinhos, camponeses, indígenas, acadêmicos, artistas, estudantes, cicloativistas, 
recicladores e recicladoras urbanas, militantes em defesa dos “territórios de utopia”, inici-
am a campanha “Nenhum poço a mais!”

Uma sentença que soa em apoio às campanhas pela regularização dos territórios 
pesqueiros, indígenas e quilombolas, bem como em defesa de alimentos livres de 
agrotóxicos, de mobilidade urbana, de redução do lixo plástico, e contra as falsas 
soluções para a crise do clima.
Nenhum poço a mais!&quot; faz questionar sobretudo a expansão, e seus falsos motivos. 
Pois &quot;Nenhum poço a mais!&quot; não diz que &quot;já e agora&quot; vai se parar 
de usar petróleo e gás. Ou que vai desempregar todos os trabalhadores da cadeia do 
petróleo, ou ainda que não seja possível ter automóveis e fertilizantes etc. &quot;Nen-
hum poço a mais!&quot; é antes um estratégico apelo para pensar a necessária e urgen-
te diminuição (e melhor seleção) dos usos de combustíveis fósseis, por justiça ambiental 
e climática, em defesa dos territórios de utopia. Afinal, a transição social e energética 
somente será possível, se conseguirmos barrar a expansão desenfreada da civilização do 
petróleo.

1. Pré-sal: energia extrema para aquecer o planeta!
Em 2005, a Petrobras descobriu hidrocarbonetos abaixo da camada geológica de sal, 
no campo de Tupi, na costa atlântica do Rio de Janeiro. Um ano depois, um consórcio 
de Petrobras, BG Group e Petrogal estimava de 5 a 8 milhões de barris de óleo equiv-
alente na zona de pré-sal, abaixo de 2000m da camada de sal, depois de 2000m de 
rocha, sob 2000 a 3000m da lamina d’água do Atlântico.

As reservas mais profundas de petróleo na área do pré-sal foram encontradas em 
ambos os lados do Atlântico Sul, na África e no Brasil. Como comparação, a EIA (Ener-
gy Information Association) define como “ultraprofunda” a exploração no Golfo do 
México, com aproximadamente 1.500 metros.

Este tipo de extração de petróleo e gás é considerado uma das fontes de “energia 
extrema&quot;, entre as hoje existentes. Depósitos em oceano profundo, localiza-
dos a 300 km da costa, sob condições imprevisíveis, muitas vezes graves, exigem 
investimentos substanciais para extrair, transportar e armazenar óleo e gás. A pro-
fundidade e pressão envolvidas na extração do pré-sal apresentam obstáculos tec-
nológicos significativos, que requerem uma vasta gama de especialistas, equipa-
mentos de alta tecnologia, e infra-estru-
tura. Ainda assim, sempre serão oper-
ações de altíssimo risco, sem muitas 
possibilidades de precaução e pre-
venção, muito menos de monitoramen-
to e controle. Não faltam exemplos de 
vazamentos e contaminações, em terra 
e em mar.

No Brasil a exploração de óleo e gás já 
tem gerado impactos ambientais e soci-
ais graves, resultando em aumento da 
contaminação e poluição, impactos na 
saúde dos povos, lutas pela terra no 
campo e na cidade, violência sexual e 
feminicídio nos distritos industriais, cor-
rupção política, evolvendo trágicos con-
flitos e protestos em todo o país.

A indústria petroleira segue em expansão, mesmo diante da evidência de que a 
queima de combustíveis fosseis é a principal responsável pelo efeito estufa. A civili-
zação do petróleo, do gás e do carvão já aqueceu o planeta em 0,7 graus Celsius, 
desde a Revolução Industrial inglesa. E segue em expansão, gerando novos 
derivados, para além do diesel e da gasolina, mercantilizando novas mercadorias 
petroleiras como o MDL, o REDD+, os pagamentos por serviços ambientais, o merca-
do do clima. A economia verde não se constrói em sentido contrário, mas antes se 
sustenta na expansão da economia petroleira.

Para a COP de Paris, em Dezembro, parece óbvio que a febre é da civilização petro-
leira, e que não pode ultrapassar os 2 graus Celsius, sob o risco de experimentarmos 
o pior cenário de colapso ambiental e das condições da vida na Terra. Para que a 
febre não atinja os 2 graus, projeta-se um limite máximo de emissões de CO2 na 
atmosfera de 565 bilhões de toneladas (Gt), valor que seria atingido em 17,5 anos, 
considerando as emissões de 2014 (2,3 Gt de CO2), conforme Marcelo Leite:

“Se 2.795 Gt é a quantidade de carbono contida nas reservas de petróleo, carvão e 
gás natural declaradas pelas empresas de combustíveis fósseis, pré-sal do Brasil 
incluído. Isso quer dizer que 4/5 das reservas mundiais de combustíveis fósseis são 
&quot;inqueimáveis&quot;. Terão de continuar debaixo da terra, se for para levar a 
sério a meta de não ultrapassar 2°C.” (Marcelo Leite Apocalipse: 2, 565, 2.795. Folha 
de São Paulo 22/03/2015).

2. Micropolítica do petróleo e o preço do barril
Se em 2000, o setor petroleiro representava 3% do PIB brasileiro, 13 anos depois já 
atingia 13%, um significativo aumento que se acentua a partir dos dois governos de 

Lula (2003-2006 e 2007-2010) e no 
primeiro governo Dilma (2011-2014).

A oferta de novos blocos de exploração 
de petróleo e gás (incluído o de Xisto) 
teve de esperar 5 anos, de 2008 até 
2013, porquanto durou o debate da 
nova lei dos royalties, que pos em 
evidencia o frágil pacto federativo bra-
sileiro, entre os Estados “produtores” e 
“não produtores” de petróleo.

Na época, governadores de Estados 
como Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, (onde se concentra a pro-
dução nacional e o pré-sal), para 
manter os royalties de “produtores de 
petróleo”, não se silenciavam diante 
dos vários impactos sociais e ambien-
tais associados à exploração de 

petróleo. Organizavam marchas chapa-branca e reclamavam compensações prévias 
pelas possíveis e mesmo previsíveis contaminações, vazamentos, inchaço de 
pequenas e médias cidades, destruição de ambientes marinhos... Sabiam bem dos 
riscos inerentes a um Estado petroleiro, e dois anos antes, em 2011, ocorrera o 
grande vazamento da Chevron, no campo de Frade, Bacia de Campos. Celebridade 
ambiental, no vasto noticiário que cobria 24hs o vazamento, o ministro de meio ambi-
ente, Carlos Minc falava para as câmeras com ênfase militante: “Poluiu, vai ter de 
pagar!”. Pura farsa. A mesma frase, em efeito espelho, soava invertida, para as empre-
sas petroleiras: “Pagou, pode poluir!”.

Desde a descoberta do pré-sal em águas profundas no Espírito Santo, em 2006, o 
setor de petróleo e gás concentra os mais expressivos investimentos dos governos de 
Lula e Dilma. No Plano Decenal de Energia dos R$ 951 bilhões de investimento, 70,6% 
é para o setor de petróleo e gás, enquanto 22,5% para energia elétrica, e 7% biocom-
bustíveis, por exemplo. Somente a Petrobras, em seu plano de Negócios 2014 - 2018 
previa investimentos de US$ 220 bilhões. Os Planos de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1 e 2) e o BNDES, orquestravam os investimentos dos Governos Lula e Dilma, 
construindo portos, estaleiros navais, minerodutos, refinarias, fábricas de fertili-
zantes, instalações logísticas on e off shore etc. Tudo em ritmo acelerado, a qualquer 
risco, a todo custo.

Um novo códigos florestal e mineral, a flexibilização da legislação ambiental, a não 
implementação dos direitos territoriais de povos tradicionais indígenas, pescadores, 
quilombolas, bem a como terceirização e precarização do trabalho selavam uma base 
parlamentar e uma composição ministerial de “alto risco”, pois baseada no jogo de 
interesses partidários e corporativos, 
na propina e na corrupção política 
junto a empreiteiras que participa-
vam do pacto de poder: Odebrecht, 
Camargo Correa, Queiroz Galvão, 
Andrade Gutierrez, entre outras.

Mais que isso, a Petrobras e a mas-
siva propaganda governamental, 
assentadas em projeções de “poten-
ciais” 50, 35 ou 28 bilhões de barris 
em reservas no pré-sal, geravam uma 
euforia na sociedade brasileira, fun-
damentada na equação-fetiche: 
petróleo=direitos sociais. Acenavam 
para o conjunto da sociedade com a 
possibilidade de um “Wellfarstate” 
brasileiro, onde saúde, educação, 
moradia, saneamento, reforma 
agrária, tudo estaria “garantido” com 
um Brasil potencia petroleira, um 

Brasil dos royalties. O argumento 
era de tal forma que, se não tivesse 
petróleo, os governos se deso-
brigavam dos direitos de todos! E, 
para ter petróleo, era necessário 
recuar nos direitos de alguns, isto 
é, povos tradicionais, 
trabalhadores terceirizados e pre-
carizados, direitos da natureza, dos 
habitantes das vizinhanças dos 
grandes projetos. Um violento e 
unilateral processo de Injustiça 
Ambiental.

A queda no preço do barril de 
petróleo, de US$ 115 em Junho 
2014, para US$ 48 em Janeiro de 
2015, atinge o inicio do segundo 
governo Dilma, concomitante a 
uma profunda crise política no 
pacto de poder hegemônico desde 
Lula em 2003. A prisão de altos 
executivos das empreiteiras e de 
diretores “partidários” da Petrobras explicita os mecanismos da corrupção e a cor-
rupção dos mecanismos. Direita, centro e esquerda já não servem como referencia: 
diante do colapso dos fins, nenhum meio consegue se justificar ética e politicamente. 
Ainda pior, a conturbação do cenário político traz os fantasmas de um muro pré 
Berlim, anacrônicos e farsantes, ora defensores da ditadura militar, ora da soberania 
do país e da Petrobras, seja diante da ameaça vermelha ou yanke.

Embora diga que pode operar com o preço do barril até US$ 45, a Petrobras já declara 
seu “Plano de Desinvestimento” e a venda de ativos, para uns, privatização, para 
outros. A empresa se desfaz de fábricas de fertilizantes, diminui os investimentos em 
portos e refinos, investimentos em outros países, para se concentrar na exploração 
de óleo e gás. 92% da produção nacional são da Petrobras e 75% são de campos marí-
timos.

A atual baixa do barril de petróleo pode ser passageira, fruto de uma nova geopolítica 
global que envolve Rússia, China, Venezuela, países árabes, Ucrânia e a oferta de gás 
e a disseminação do fracking nos EUA e Canadá, além de conflitos civis e militares na 
África e Ásia. O mais seguro aqui é que o preço é volátil e, mesmo quando em baixa, 
não impede a expansão da indústria petroleira e da queima de combustíveis fosseis.

Assim, no Brasil, em meio a toda a crise, a produção de petróleo e gás bate recorde a 
cada ano, alcançando 3 milhões de barris por dia, em janeiro 2015, sendo 27% do pré- 
sal (800 mil bpd).

3. Soberania nacional x soberania dos territórios
Qualquer toxitour nas áreas petroleiras como ao Norte e ao longo da Costa Atlântica 
do Espírito Santo constata:
-Expulsão de comunidades tradicionais, inviabilizando suas economias locais.
-Vazamentos constantes e contaminação da terra e da água de rios e córregos
- Devastação do ambiente marinho e dos territórios pesqueiros.
- Colapso das políticas sociais – saúde, moradia, educação, saneamento – nos distri-
tos e cidades petroleiras.
- Desde o primeiro governo Lula, centenas de empresas da área de petróleo e gás e 
suas associadas invadem o ES, apoiadas por investimentos do BNDES, do PAC e de 
empresas como Petrobras, StatOil, Shell, Total, Chevron, Jurong. O Estado promove 
e incentiva o setor petroleiro, seja oferecendo novos blocos de exploração, seja 
priorizando o setor de petróleo e gás no conjunto das políticas energéticas, destruin-
do direitos territoriais, seja acelerando licenciamentos sem os devidos cuidados de 
precaução e prevenção, seja ainda manipulando a consulta previa.

Em complexas operações financeiras, com arranjos produtivos subcartelizados e 
articulação política em labirinto partidário de poder nacional/estadual/municipal, no 
Espírito Santo as empresas e o Estado seguem interessadas na exploração em terra 
e offshore, realizando pesquisas sísmicas, perfurando novos poços, instalando 
dutos, terminais de óleo e gás, minerodutos, construindo terminais portuários e 
estaleiros navais, ocupando vastas áreas com espaços de logística. A crise pode 
diminuir o ritmo, mas o processo já está em curso.

Ao longo da Costa Atlântica, ou em 
terra no Norte do ES, a exploração 
devasta áreas de Mata Atlântica e 
de grande biodiversidade 
marinha. A expansão petroleira é 
imperativa, subordinando 
territórios pesqueiros, quilombo-
las, campesinos, indígenas, 
pequenos distritos urbanos, todos 
transformados em áreas de sacri-
fício. As condições de sobrevivên-
cia desses povos são destruídas, a 
resistência é expulsa, perseguida 
e criminalizada. Contra a 
expansão desenfreada de novos 
blocos e poços de exploração, não 
se tem o direito de dizer não. Em 
nome da soberania nacional, em 
nada respeitam a soberania dos 
povos e dos territórios!

Nas instancias internacionais e 
nacionais a Economia Verde Petro-
leira compensa seus impactos 
financiando projetos socioambien-
tais, artistas, esportistas, ambien-
talistas, cientistas. Nos processos 
locais, impera o racismo ambiental 
e a violência da polícia do Estado, 
associada muitas vezes a milícias 
privadas, como no emblemático 
caso de assassinato de pescadores 
da Associação Homens do Mar, em 
conflito com a Petrobras na Baia de 
Guanabara, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, cidades e distritos 
que convivem com a indústria 
petroleira a mais de décadas, como 
no caso do Norte do Rio de Janeiro e 
no recôncavo na Bahia, demon-
stram que a renda do petróleo não 
é distribuída pelo conjunto da socie-
dade, mas antes disso, gera uma elite local que concentra renda e poder, e grandes 
periferias urbanas e zonas de sacrifício. Indiferentes diante das violações à soberania 
dos territórios, e transigentes com os graves impactos sociais e ambientais da 
indústria petroleira, soa como farsa a defesa da “soberania nacional” e de sua corpo-
ração petroleira, a Petrobras. A experiência de pescadores e quilombolas no ES e na 
BA demonstra que o diálogo com a Petrobras não é em nada mais democrático ou 
transparente, por ser ela (em certa medida!) estatal. Também seus vazamentos e 
violações não são menos impactantes, por ser do Estado.

4. Campanha “Nem um poço a mais!”
Seguindo as injustiças e os conflitos sociais e ambientais relacionados à exploração de 
petróleo e gás, em vários estados da federação, articulando redes nacionais e region-
ais, no campo da sociedade civil brasileira, se faz um debate estratégico, inspirado por 
colegas de Oilwatch Sudamerica.

Cada vez mais movimentos e organizações sociais, independentes e críticos diante do 
nacional desenvolvimentismo ou do neoliberalismo, ambos petroleiros, consideram 
ser de fundamental importância o enfrentamento explícito e direto da expansão do 
modelo petrodependente de sociedade. Sob maior ou menor controle percentual do 
Estado, os leilões de oferta de novos blocos não vão parar, bem como as injustiças 
ambientais de novas explorações em terra e em mar. Em Outubro/2015 está prevista 
a 13ª rodada de licitação da Agencia Nacional do Petróleo (ANP) oferecendo mais 269 
blocos em 22 setores de 10 bacias sedimentares, num total de 125.126 km² localizados 

em 10 estados brasileiros. Conforme ANP:

”Em terra, serão oferecidos sete blocos na Bacia do Amazonas e 22 na do Parnaíba, con-
sideradas como novas fronteiras, com vocação para gás natural. Em bacias maduras, 
foram incluídos 71 blocos na Bacia Potiguar e 85 na do Recôncavo. Total de blocos terres-
tres: 185. No mar, a rodada vai oferecer áreas em bacias sedimentares da margem leste 
brasileira. Na Região Nordeste, serão 10 blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas, quatro na 
de Jacuípe e nove na de Camamu-Almada. Na Região Sudeste, foram incluídos sete 
blocos na Bacia do Espírito Santo e três na de Campos. Na Região Sul, 51 blocos na Bacia 
de Pelotas, considerada como nova fronteira. Total de blocos marítimos: 84.” (ANP Jun-
ho/2015)

Defender os territórios de resistência, criar todos os tipos de barreiras e obstáculos para 
que a expansão não se dê, diminuir seu ritmo acelerado e a qualquer risco, questionar 
sobretudo os usos e modos de vida que &quot;justificam&quot; essa expansão. Uma 
pauta estratégica de campanha junto à sociedade civil brasileira.

Na crítica e enfrentamento da expansão, pescadores e pescadoras artesanais, quilombo-
las, ribeirinhos, camponeses, indígenas, acadêmicos, artistas, estudantes, cicloativistas, 
recicladores e recicladoras urbanas, militantes em defesa dos “territórios de utopia”, inici-
am a campanha “Nenhum poço a mais!”

Uma sentença que soa em apoio às campanhas pela regularização dos territórios 
pesqueiros, indígenas e quilombolas, bem como em defesa de alimentos livres de 
agrotóxicos, de mobilidade urbana, de redução do lixo plástico, e contra as falsas 
soluções para a crise do clima.
Nenhum poço a mais!&quot; faz questionar sobretudo a expansão, e seus falsos motivos. 
Pois &quot;Nenhum poço a mais!&quot; não diz que &quot;já e agora&quot; vai se parar 
de usar petróleo e gás. Ou que vai desempregar todos os trabalhadores da cadeia do 
petróleo, ou ainda que não seja possível ter automóveis e fertilizantes etc. &quot;Nen-
hum poço a mais!&quot; é antes um estratégico apelo para pensar a necessária e urgen-
te diminuição (e melhor seleção) dos usos de combustíveis fósseis, por justiça ambiental 
e climática, em defesa dos territórios de utopia. Afinal, a transição social e energética 
somente será possível, se conseguirmos barrar a expansão desenfreada da civilização do 
petróleo.
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1. Pré-sal: energia extrema para aquecer o planeta!
Em 2005, a Petrobras descobriu hidrocarbonetos abaixo da camada geológica de sal, 
no campo de Tupi, na costa atlântica do Rio de Janeiro. Um ano depois, um consórcio 
de Petrobras, BG Group e Petrogal estimava de 5 a 8 milhões de barris de óleo equiv-
alente na zona de pré-sal, abaixo de 2000m da camada de sal, depois de 2000m de 
rocha, sob 2000 a 3000m da lamina d’água do Atlântico.

As reservas mais profundas de petróleo na área do pré-sal foram encontradas em 
ambos os lados do Atlântico Sul, na África e no Brasil. Como comparação, a EIA (Ener-
gy Information Association) define como “ultraprofunda” a exploração no Golfo do 
México, com aproximadamente 1.500 metros.

Este tipo de extração de petróleo e gás é considerado uma das fontes de “energia 
extrema&quot;, entre as hoje existentes. Depósitos em oceano profundo, localiza-
dos a 300 km da costa, sob condições imprevisíveis, muitas vezes graves, exigem 
investimentos substanciais para extrair, transportar e armazenar óleo e gás. A pro-
fundidade e pressão envolvidas na extração do pré-sal apresentam obstáculos tec-
nológicos significativos, que requerem uma vasta gama de especialistas, equipa-
mentos de alta tecnologia, e infra-estru-
tura. Ainda assim, sempre serão oper-
ações de altíssimo risco, sem muitas 
possibilidades de precaução e pre-
venção, muito menos de monitoramen-
to e controle. Não faltam exemplos de 
vazamentos e contaminações, em terra 
e em mar.

No Brasil a exploração de óleo e gás já 
tem gerado impactos ambientais e soci-
ais graves, resultando em aumento da 
contaminação e poluição, impactos na 
saúde dos povos, lutas pela terra no 
campo e na cidade, violência sexual e 
feminicídio nos distritos industriais, cor-
rupção política, evolvendo trágicos con-
flitos e protestos em todo o país.

A indústria petroleira segue em expansão, mesmo diante da evidência de que a 
queima de combustíveis fosseis é a principal responsável pelo efeito estufa. A civili-
zação do petróleo, do gás e do carvão já aqueceu o planeta em 0,7 graus Celsius, 
desde a Revolução Industrial inglesa. E segue em expansão, gerando novos 
derivados, para além do diesel e da gasolina, mercantilizando novas mercadorias 
petroleiras como o MDL, o REDD+, os pagamentos por serviços ambientais, o merca-
do do clima. A economia verde não se constrói em sentido contrário, mas antes se 
sustenta na expansão da economia petroleira.

Para a COP de Paris, em Dezembro, parece óbvio que a febre é da civilização petro-
leira, e que não pode ultrapassar os 2 graus Celsius, sob o risco de experimentarmos 
o pior cenário de colapso ambiental e das condições da vida na Terra. Para que a 
febre não atinja os 2 graus, projeta-se um limite máximo de emissões de CO2 na 
atmosfera de 565 bilhões de toneladas (Gt), valor que seria atingido em 17,5 anos, 
considerando as emissões de 2014 (2,3 Gt de CO2), conforme Marcelo Leite:

“Se 2.795 Gt é a quantidade de carbono contida nas reservas de petróleo, carvão e 
gás natural declaradas pelas empresas de combustíveis fósseis, pré-sal do Brasil 
incluído. Isso quer dizer que 4/5 das reservas mundiais de combustíveis fósseis são 
&quot;inqueimáveis&quot;. Terão de continuar debaixo da terra, se for para levar a 
sério a meta de não ultrapassar 2°C.” (Marcelo Leite Apocalipse: 2, 565, 2.795. Folha 
de São Paulo 22/03/2015).

2. Micropolítica do petróleo e o preço do barril
Se em 2000, o setor petroleiro representava 3% do PIB brasileiro, 13 anos depois já 
atingia 13%, um significativo aumento que se acentua a partir dos dois governos de 

Lula (2003-2006 e 2007-2010) e no 
primeiro governo Dilma (2011-2014).

A oferta de novos blocos de exploração 
de petróleo e gás (incluído o de Xisto) 
teve de esperar 5 anos, de 2008 até 
2013, porquanto durou o debate da 
nova lei dos royalties, que pos em 
evidencia o frágil pacto federativo bra-
sileiro, entre os Estados “produtores” e 
“não produtores” de petróleo.

Na época, governadores de Estados 
como Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, (onde se concentra a pro-
dução nacional e o pré-sal), para 
manter os royalties de “produtores de 
petróleo”, não se silenciavam diante 
dos vários impactos sociais e ambien-
tais associados à exploração de 

petróleo. Organizavam marchas chapa-branca e reclamavam compensações prévias 
pelas possíveis e mesmo previsíveis contaminações, vazamentos, inchaço de 
pequenas e médias cidades, destruição de ambientes marinhos... Sabiam bem dos 
riscos inerentes a um Estado petroleiro, e dois anos antes, em 2011, ocorrera o 
grande vazamento da Chevron, no campo de Frade, Bacia de Campos. Celebridade 
ambiental, no vasto noticiário que cobria 24hs o vazamento, o ministro de meio ambi-
ente, Carlos Minc falava para as câmeras com ênfase militante: “Poluiu, vai ter de 
pagar!”. Pura farsa. A mesma frase, em efeito espelho, soava invertida, para as empre-
sas petroleiras: “Pagou, pode poluir!”.

Desde a descoberta do pré-sal em águas profundas no Espírito Santo, em 2006, o 
setor de petróleo e gás concentra os mais expressivos investimentos dos governos de 
Lula e Dilma. No Plano Decenal de Energia dos R$ 951 bilhões de investimento, 70,6% 
é para o setor de petróleo e gás, enquanto 22,5% para energia elétrica, e 7% biocom-
bustíveis, por exemplo. Somente a Petrobras, em seu plano de Negócios 2014 - 2018 
previa investimentos de US$ 220 bilhões. Os Planos de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1 e 2) e o BNDES, orquestravam os investimentos dos Governos Lula e Dilma, 
construindo portos, estaleiros navais, minerodutos, refinarias, fábricas de fertili-
zantes, instalações logísticas on e off shore etc. Tudo em ritmo acelerado, a qualquer 
risco, a todo custo.

Um novo códigos florestal e mineral, a flexibilização da legislação ambiental, a não 
implementação dos direitos territoriais de povos tradicionais indígenas, pescadores, 
quilombolas, bem a como terceirização e precarização do trabalho selavam uma base 
parlamentar e uma composição ministerial de “alto risco”, pois baseada no jogo de 
interesses partidários e corporativos, 
na propina e na corrupção política 
junto a empreiteiras que participa-
vam do pacto de poder: Odebrecht, 
Camargo Correa, Queiroz Galvão, 
Andrade Gutierrez, entre outras.

Mais que isso, a Petrobras e a mas-
siva propaganda governamental, 
assentadas em projeções de “poten-
ciais” 50, 35 ou 28 bilhões de barris 
em reservas no pré-sal, geravam uma 
euforia na sociedade brasileira, fun-
damentada na equação-fetiche: 
petróleo=direitos sociais. Acenavam 
para o conjunto da sociedade com a 
possibilidade de um “Wellfarstate” 
brasileiro, onde saúde, educação, 
moradia, saneamento, reforma 
agrária, tudo estaria “garantido” com 
um Brasil potencia petroleira, um 

Brasil dos royalties. O argumento 
era de tal forma que, se não tivesse 
petróleo, os governos se deso-
brigavam dos direitos de todos! E, 
para ter petróleo, era necessário 
recuar nos direitos de alguns, isto 
é, povos tradicionais, 
trabalhadores terceirizados e pre-
carizados, direitos da natureza, dos 
habitantes das vizinhanças dos 
grandes projetos. Um violento e 
unilateral processo de Injustiça 
Ambiental.

A queda no preço do barril de 
petróleo, de US$ 115 em Junho 
2014, para US$ 48 em Janeiro de 
2015, atinge o inicio do segundo 
governo Dilma, concomitante a 
uma profunda crise política no 
pacto de poder hegemônico desde 
Lula em 2003. A prisão de altos 
executivos das empreiteiras e de 
diretores “partidários” da Petrobras explicita os mecanismos da corrupção e a cor-
rupção dos mecanismos. Direita, centro e esquerda já não servem como referencia: 
diante do colapso dos fins, nenhum meio consegue se justificar ética e politicamente. 
Ainda pior, a conturbação do cenário político traz os fantasmas de um muro pré 
Berlim, anacrônicos e farsantes, ora defensores da ditadura militar, ora da soberania 
do país e da Petrobras, seja diante da ameaça vermelha ou yanke.

Embora diga que pode operar com o preço do barril até US$ 45, a Petrobras já declara 
seu “Plano de Desinvestimento” e a venda de ativos, para uns, privatização, para 
outros. A empresa se desfaz de fábricas de fertilizantes, diminui os investimentos em 
portos e refinos, investimentos em outros países, para se concentrar na exploração 
de óleo e gás. 92% da produção nacional são da Petrobras e 75% são de campos marí-
timos.

A atual baixa do barril de petróleo pode ser passageira, fruto de uma nova geopolítica 
global que envolve Rússia, China, Venezuela, países árabes, Ucrânia e a oferta de gás 
e a disseminação do fracking nos EUA e Canadá, além de conflitos civis e militares na 
África e Ásia. O mais seguro aqui é que o preço é volátil e, mesmo quando em baixa, 
não impede a expansão da indústria petroleira e da queima de combustíveis fosseis.

Assim, no Brasil, em meio a toda a crise, a produção de petróleo e gás bate recorde a 
cada ano, alcançando 3 milhões de barris por dia, em janeiro 2015, sendo 27% do pré- 
sal (800 mil bpd).

3. Soberania nacional x soberania dos territórios
Qualquer toxitour nas áreas petroleiras como ao Norte e ao longo da Costa Atlântica 
do Espírito Santo constata:
-Expulsão de comunidades tradicionais, inviabilizando suas economias locais.
-Vazamentos constantes e contaminação da terra e da água de rios e córregos
- Devastação do ambiente marinho e dos territórios pesqueiros.
- Colapso das políticas sociais – saúde, moradia, educação, saneamento – nos distri-
tos e cidades petroleiras.
- Desde o primeiro governo Lula, centenas de empresas da área de petróleo e gás e 
suas associadas invadem o ES, apoiadas por investimentos do BNDES, do PAC e de 
empresas como Petrobras, StatOil, Shell, Total, Chevron, Jurong. O Estado promove 
e incentiva o setor petroleiro, seja oferecendo novos blocos de exploração, seja 
priorizando o setor de petróleo e gás no conjunto das políticas energéticas, destruin-
do direitos territoriais, seja acelerando licenciamentos sem os devidos cuidados de 
precaução e prevenção, seja ainda manipulando a consulta previa.

Em complexas operações financeiras, com arranjos produtivos subcartelizados e 
articulação política em labirinto partidário de poder nacional/estadual/municipal, no 
Espírito Santo as empresas e o Estado seguem interessadas na exploração em terra 
e offshore, realizando pesquisas sísmicas, perfurando novos poços, instalando 
dutos, terminais de óleo e gás, minerodutos, construindo terminais portuários e 
estaleiros navais, ocupando vastas áreas com espaços de logística. A crise pode 
diminuir o ritmo, mas o processo já está em curso.

Ao longo da Costa Atlântica, ou em 
terra no Norte do ES, a exploração 
devasta áreas de Mata Atlântica e 
de grande biodiversidade 
marinha. A expansão petroleira é 
imperativa, subordinando 
territórios pesqueiros, quilombo-
las, campesinos, indígenas, 
pequenos distritos urbanos, todos 
transformados em áreas de sacri-
fício. As condições de sobrevivên-
cia desses povos são destruídas, a 
resistência é expulsa, perseguida 
e criminalizada. Contra a 
expansão desenfreada de novos 
blocos e poços de exploração, não 
se tem o direito de dizer não. Em 
nome da soberania nacional, em 
nada respeitam a soberania dos 
povos e dos territórios!

Nas instancias internacionais e 
nacionais a Economia Verde Petro-
leira compensa seus impactos 
financiando projetos socioambien-
tais, artistas, esportistas, ambien-
talistas, cientistas. Nos processos 
locais, impera o racismo ambiental 
e a violência da polícia do Estado, 
associada muitas vezes a milícias 
privadas, como no emblemático 
caso de assassinato de pescadores 
da Associação Homens do Mar, em 
conflito com a Petrobras na Baia de 
Guanabara, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, cidades e distritos 
que convivem com a indústria 
petroleira a mais de décadas, como 
no caso do Norte do Rio de Janeiro e 
no recôncavo na Bahia, demon-
stram que a renda do petróleo não 
é distribuída pelo conjunto da socie-
dade, mas antes disso, gera uma elite local que concentra renda e poder, e grandes 
periferias urbanas e zonas de sacrifício. Indiferentes diante das violações à soberania 
dos territórios, e transigentes com os graves impactos sociais e ambientais da 
indústria petroleira, soa como farsa a defesa da “soberania nacional” e de sua corpo-
ração petroleira, a Petrobras. A experiência de pescadores e quilombolas no ES e na 
BA demonstra que o diálogo com a Petrobras não é em nada mais democrático ou 
transparente, por ser ela (em certa medida!) estatal. Também seus vazamentos e 
violações não são menos impactantes, por ser do Estado.

4. Campanha “Nem um poço a mais!”
Seguindo as injustiças e os conflitos sociais e ambientais relacionados à exploração de 
petróleo e gás, em vários estados da federação, articulando redes nacionais e region-
ais, no campo da sociedade civil brasileira, se faz um debate estratégico, inspirado por 
colegas de Oilwatch Sudamerica.

Cada vez mais movimentos e organizações sociais, independentes e críticos diante do 
nacional desenvolvimentismo ou do neoliberalismo, ambos petroleiros, consideram 
ser de fundamental importância o enfrentamento explícito e direto da expansão do 
modelo petrodependente de sociedade. Sob maior ou menor controle percentual do 
Estado, os leilões de oferta de novos blocos não vão parar, bem como as injustiças 
ambientais de novas explorações em terra e em mar. Em Outubro/2015 está prevista 
a 13ª rodada de licitação da Agencia Nacional do Petróleo (ANP) oferecendo mais 269 
blocos em 22 setores de 10 bacias sedimentares, num total de 125.126 km² localizados 

em 10 estados brasileiros. Conforme ANP:

”Em terra, serão oferecidos sete blocos na Bacia do Amazonas e 22 na do Parnaíba, con-
sideradas como novas fronteiras, com vocação para gás natural. Em bacias maduras, 
foram incluídos 71 blocos na Bacia Potiguar e 85 na do Recôncavo. Total de blocos terres-
tres: 185. No mar, a rodada vai oferecer áreas em bacias sedimentares da margem leste 
brasileira. Na Região Nordeste, serão 10 blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas, quatro na 
de Jacuípe e nove na de Camamu-Almada. Na Região Sudeste, foram incluídos sete 
blocos na Bacia do Espírito Santo e três na de Campos. Na Região Sul, 51 blocos na Bacia 
de Pelotas, considerada como nova fronteira. Total de blocos marítimos: 84.” (ANP Jun-
ho/2015)

Defender os territórios de resistência, criar todos os tipos de barreiras e obstáculos para 
que a expansão não se dê, diminuir seu ritmo acelerado e a qualquer risco, questionar 
sobretudo os usos e modos de vida que &quot;justificam&quot; essa expansão. Uma 
pauta estratégica de campanha junto à sociedade civil brasileira.

Na crítica e enfrentamento da expansão, pescadores e pescadoras artesanais, quilombo-
las, ribeirinhos, camponeses, indígenas, acadêmicos, artistas, estudantes, cicloativistas, 
recicladores e recicladoras urbanas, militantes em defesa dos “territórios de utopia”, inici-
am a campanha “Nenhum poço a mais!”

Uma sentença que soa em apoio às campanhas pela regularização dos territórios 
pesqueiros, indígenas e quilombolas, bem como em defesa de alimentos livres de 
agrotóxicos, de mobilidade urbana, de redução do lixo plástico, e contra as falsas 
soluções para a crise do clima.
Nenhum poço a mais!&quot; faz questionar sobretudo a expansão, e seus falsos motivos. 
Pois &quot;Nenhum poço a mais!&quot; não diz que &quot;já e agora&quot; vai se parar 
de usar petróleo e gás. Ou que vai desempregar todos os trabalhadores da cadeia do 
petróleo, ou ainda que não seja possível ter automóveis e fertilizantes etc. &quot;Nen-
hum poço a mais!&quot; é antes um estratégico apelo para pensar a necessária e urgen-
te diminuição (e melhor seleção) dos usos de combustíveis fósseis, por justiça ambiental 
e climática, em defesa dos territórios de utopia. Afinal, a transição social e energética 
somente será possível, se conseguirmos barrar a expansão desenfreada da civilização do 
petróleo.

Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais

1. Pré-sal: energia extrema para aquecer o planeta!
Em 2005, a Petrobras descobriu hidrocarbonetos abaixo da camada geológica de sal, 
no campo de Tupi, na costa atlântica do Rio de Janeiro. Um ano depois, um consórcio 
de Petrobras, BG Group e Petrogal estimava de 5 a 8 milhões de barris de óleo equiv-
alente na zona de pré-sal, abaixo de 2000m da camada de sal, depois de 2000m de 
rocha, sob 2000 a 3000m da lamina d’água do Atlântico.

As reservas mais profundas de petróleo na área do pré-sal foram encontradas em 
ambos os lados do Atlântico Sul, na África e no Brasil. Como comparação, a EIA (Ener-
gy Information Association) define como “ultraprofunda” a exploração no Golfo do 
México, com aproximadamente 1.500 metros.

Este tipo de extração de petróleo e gás é considerado uma das fontes de “energia 
extrema&quot;, entre as hoje existentes. Depósitos em oceano profundo, localiza-
dos a 300 km da costa, sob condições imprevisíveis, muitas vezes graves, exigem 
investimentos substanciais para extrair, transportar e armazenar óleo e gás. A pro-
fundidade e pressão envolvidas na extração do pré-sal apresentam obstáculos tec-
nológicos significativos, que requerem uma vasta gama de especialistas, equipa-
mentos de alta tecnologia, e infra-estru-
tura. Ainda assim, sempre serão oper-
ações de altíssimo risco, sem muitas 
possibilidades de precaução e pre-
venção, muito menos de monitoramen-
to e controle. Não faltam exemplos de 
vazamentos e contaminações, em terra 
e em mar.

No Brasil a exploração de óleo e gás já 
tem gerado impactos ambientais e soci-
ais graves, resultando em aumento da 
contaminação e poluição, impactos na 
saúde dos povos, lutas pela terra no 
campo e na cidade, violência sexual e 
feminicídio nos distritos industriais, cor-
rupção política, evolvendo trágicos con-
flitos e protestos em todo o país.

A indústria petroleira segue em expansão, mesmo diante da evidência de que a 
queima de combustíveis fosseis é a principal responsável pelo efeito estufa. A civili-
zação do petróleo, do gás e do carvão já aqueceu o planeta em 0,7 graus Celsius, 
desde a Revolução Industrial inglesa. E segue em expansão, gerando novos 
derivados, para além do diesel e da gasolina, mercantilizando novas mercadorias 
petroleiras como o MDL, o REDD+, os pagamentos por serviços ambientais, o merca-
do do clima. A economia verde não se constrói em sentido contrário, mas antes se 
sustenta na expansão da economia petroleira.

Para a COP de Paris, em Dezembro, parece óbvio que a febre é da civilização petro-
leira, e que não pode ultrapassar os 2 graus Celsius, sob o risco de experimentarmos 
o pior cenário de colapso ambiental e das condições da vida na Terra. Para que a 
febre não atinja os 2 graus, projeta-se um limite máximo de emissões de CO2 na 
atmosfera de 565 bilhões de toneladas (Gt), valor que seria atingido em 17,5 anos, 
considerando as emissões de 2014 (2,3 Gt de CO2), conforme Marcelo Leite:

“Se 2.795 Gt é a quantidade de carbono contida nas reservas de petróleo, carvão e 
gás natural declaradas pelas empresas de combustíveis fósseis, pré-sal do Brasil 
incluído. Isso quer dizer que 4/5 das reservas mundiais de combustíveis fósseis são 
&quot;inqueimáveis&quot;. Terão de continuar debaixo da terra, se for para levar a 
sério a meta de não ultrapassar 2°C.” (Marcelo Leite Apocalipse: 2, 565, 2.795. Folha 
de São Paulo 22/03/2015).

2. Micropolítica do petróleo e o preço do barril
Se em 2000, o setor petroleiro representava 3% do PIB brasileiro, 13 anos depois já 
atingia 13%, um significativo aumento que se acentua a partir dos dois governos de 

Lula (2003-2006 e 2007-2010) e no 
primeiro governo Dilma (2011-2014).

A oferta de novos blocos de exploração 
de petróleo e gás (incluído o de Xisto) 
teve de esperar 5 anos, de 2008 até 
2013, porquanto durou o debate da 
nova lei dos royalties, que pos em 
evidencia o frágil pacto federativo bra-
sileiro, entre os Estados “produtores” e 
“não produtores” de petróleo.

Na época, governadores de Estados 
como Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, (onde se concentra a pro-
dução nacional e o pré-sal), para 
manter os royalties de “produtores de 
petróleo”, não se silenciavam diante 
dos vários impactos sociais e ambien-
tais associados à exploração de 

petróleo. Organizavam marchas chapa-branca e reclamavam compensações prévias 
pelas possíveis e mesmo previsíveis contaminações, vazamentos, inchaço de 
pequenas e médias cidades, destruição de ambientes marinhos... Sabiam bem dos 
riscos inerentes a um Estado petroleiro, e dois anos antes, em 2011, ocorrera o 
grande vazamento da Chevron, no campo de Frade, Bacia de Campos. Celebridade 
ambiental, no vasto noticiário que cobria 24hs o vazamento, o ministro de meio ambi-
ente, Carlos Minc falava para as câmeras com ênfase militante: “Poluiu, vai ter de 
pagar!”. Pura farsa. A mesma frase, em efeito espelho, soava invertida, para as empre-
sas petroleiras: “Pagou, pode poluir!”.

Desde a descoberta do pré-sal em águas profundas no Espírito Santo, em 2006, o 
setor de petróleo e gás concentra os mais expressivos investimentos dos governos de 
Lula e Dilma. No Plano Decenal de Energia dos R$ 951 bilhões de investimento, 70,6% 
é para o setor de petróleo e gás, enquanto 22,5% para energia elétrica, e 7% biocom-
bustíveis, por exemplo. Somente a Petrobras, em seu plano de Negócios 2014 - 2018 
previa investimentos de US$ 220 bilhões. Os Planos de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1 e 2) e o BNDES, orquestravam os investimentos dos Governos Lula e Dilma, 
construindo portos, estaleiros navais, minerodutos, refinarias, fábricas de fertili-
zantes, instalações logísticas on e off shore etc. Tudo em ritmo acelerado, a qualquer 
risco, a todo custo.

Um novo códigos florestal e mineral, a flexibilização da legislação ambiental, a não 
implementação dos direitos territoriais de povos tradicionais indígenas, pescadores, 
quilombolas, bem a como terceirização e precarização do trabalho selavam uma base 
parlamentar e uma composição ministerial de “alto risco”, pois baseada no jogo de 
interesses partidários e corporativos, 
na propina e na corrupção política 
junto a empreiteiras que participa-
vam do pacto de poder: Odebrecht, 
Camargo Correa, Queiroz Galvão, 
Andrade Gutierrez, entre outras.

Mais que isso, a Petrobras e a mas-
siva propaganda governamental, 
assentadas em projeções de “poten-
ciais” 50, 35 ou 28 bilhões de barris 
em reservas no pré-sal, geravam uma 
euforia na sociedade brasileira, fun-
damentada na equação-fetiche: 
petróleo=direitos sociais. Acenavam 
para o conjunto da sociedade com a 
possibilidade de um “Wellfarstate” 
brasileiro, onde saúde, educação, 
moradia, saneamento, reforma 
agrária, tudo estaria “garantido” com 
um Brasil potencia petroleira, um 

Brasil dos royalties. O argumento 
era de tal forma que, se não tivesse 
petróleo, os governos se deso-
brigavam dos direitos de todos! E, 
para ter petróleo, era necessário 
recuar nos direitos de alguns, isto 
é, povos tradicionais, 
trabalhadores terceirizados e pre-
carizados, direitos da natureza, dos 
habitantes das vizinhanças dos 
grandes projetos. Um violento e 
unilateral processo de Injustiça 
Ambiental.

A queda no preço do barril de 
petróleo, de US$ 115 em Junho 
2014, para US$ 48 em Janeiro de 
2015, atinge o inicio do segundo 
governo Dilma, concomitante a 
uma profunda crise política no 
pacto de poder hegemônico desde 
Lula em 2003. A prisão de altos 
executivos das empreiteiras e de 
diretores “partidários” da Petrobras explicita os mecanismos da corrupção e a cor-
rupção dos mecanismos. Direita, centro e esquerda já não servem como referencia: 
diante do colapso dos fins, nenhum meio consegue se justificar ética e politicamente. 
Ainda pior, a conturbação do cenário político traz os fantasmas de um muro pré 
Berlim, anacrônicos e farsantes, ora defensores da ditadura militar, ora da soberania 
do país e da Petrobras, seja diante da ameaça vermelha ou yanke.

Embora diga que pode operar com o preço do barril até US$ 45, a Petrobras já declara 
seu “Plano de Desinvestimento” e a venda de ativos, para uns, privatização, para 
outros. A empresa se desfaz de fábricas de fertilizantes, diminui os investimentos em 
portos e refinos, investimentos em outros países, para se concentrar na exploração 
de óleo e gás. 92% da produção nacional são da Petrobras e 75% são de campos marí-
timos.

A atual baixa do barril de petróleo pode ser passageira, fruto de uma nova geopolítica 
global que envolve Rússia, China, Venezuela, países árabes, Ucrânia e a oferta de gás 
e a disseminação do fracking nos EUA e Canadá, além de conflitos civis e militares na 
África e Ásia. O mais seguro aqui é que o preço é volátil e, mesmo quando em baixa, 
não impede a expansão da indústria petroleira e da queima de combustíveis fosseis.

Assim, no Brasil, em meio a toda a crise, a produção de petróleo e gás bate recorde a 
cada ano, alcançando 3 milhões de barris por dia, em janeiro 2015, sendo 27% do pré- 
sal (800 mil bpd).

3. Soberania nacional x soberania dos territórios
Qualquer toxitour nas áreas petroleiras como ao Norte e ao longo da Costa Atlântica 
do Espírito Santo constata:
-Expulsão de comunidades tradicionais, inviabilizando suas economias locais.
-Vazamentos constantes e contaminação da terra e da água de rios e córregos
- Devastação do ambiente marinho e dos territórios pesqueiros.
- Colapso das políticas sociais – saúde, moradia, educação, saneamento – nos distri-
tos e cidades petroleiras.
- Desde o primeiro governo Lula, centenas de empresas da área de petróleo e gás e 
suas associadas invadem o ES, apoiadas por investimentos do BNDES, do PAC e de 
empresas como Petrobras, StatOil, Shell, Total, Chevron, Jurong. O Estado promove 
e incentiva o setor petroleiro, seja oferecendo novos blocos de exploração, seja 
priorizando o setor de petróleo e gás no conjunto das políticas energéticas, destruin-
do direitos territoriais, seja acelerando licenciamentos sem os devidos cuidados de 
precaução e prevenção, seja ainda manipulando a consulta previa.

Em complexas operações financeiras, com arranjos produtivos subcartelizados e 
articulação política em labirinto partidário de poder nacional/estadual/municipal, no 
Espírito Santo as empresas e o Estado seguem interessadas na exploração em terra 
e offshore, realizando pesquisas sísmicas, perfurando novos poços, instalando 
dutos, terminais de óleo e gás, minerodutos, construindo terminais portuários e 
estaleiros navais, ocupando vastas áreas com espaços de logística. A crise pode 
diminuir o ritmo, mas o processo já está em curso.

Ao longo da Costa Atlântica, ou em 
terra no Norte do ES, a exploração 
devasta áreas de Mata Atlântica e 
de grande biodiversidade 
marinha. A expansão petroleira é 
imperativa, subordinando 
territórios pesqueiros, quilombo-
las, campesinos, indígenas, 
pequenos distritos urbanos, todos 
transformados em áreas de sacri-
fício. As condições de sobrevivên-
cia desses povos são destruídas, a 
resistência é expulsa, perseguida 
e criminalizada. Contra a 
expansão desenfreada de novos 
blocos e poços de exploração, não 
se tem o direito de dizer não. Em 
nome da soberania nacional, em 
nada respeitam a soberania dos 
povos e dos territórios!

Nas instancias internacionais e 
nacionais a Economia Verde Petro-
leira compensa seus impactos 
financiando projetos socioambien-
tais, artistas, esportistas, ambien-
talistas, cientistas. Nos processos 
locais, impera o racismo ambiental 
e a violência da polícia do Estado, 
associada muitas vezes a milícias 
privadas, como no emblemático 
caso de assassinato de pescadores 
da Associação Homens do Mar, em 
conflito com a Petrobras na Baia de 
Guanabara, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, cidades e distritos 
que convivem com a indústria 
petroleira a mais de décadas, como 
no caso do Norte do Rio de Janeiro e 
no recôncavo na Bahia, demon-
stram que a renda do petróleo não 
é distribuída pelo conjunto da socie-
dade, mas antes disso, gera uma elite local que concentra renda e poder, e grandes 
periferias urbanas e zonas de sacrifício. Indiferentes diante das violações à soberania 
dos territórios, e transigentes com os graves impactos sociais e ambientais da 
indústria petroleira, soa como farsa a defesa da “soberania nacional” e de sua corpo-
ração petroleira, a Petrobras. A experiência de pescadores e quilombolas no ES e na 
BA demonstra que o diálogo com a Petrobras não é em nada mais democrático ou 
transparente, por ser ela (em certa medida!) estatal. Também seus vazamentos e 
violações não são menos impactantes, por ser do Estado.

4. Campanha “Nem um poço a mais!”
Seguindo as injustiças e os conflitos sociais e ambientais relacionados à exploração de 
petróleo e gás, em vários estados da federação, articulando redes nacionais e region-
ais, no campo da sociedade civil brasileira, se faz um debate estratégico, inspirado por 
colegas de Oilwatch Sudamerica.

Cada vez mais movimentos e organizações sociais, independentes e críticos diante do 
nacional desenvolvimentismo ou do neoliberalismo, ambos petroleiros, consideram 
ser de fundamental importância o enfrentamento explícito e direto da expansão do 
modelo petrodependente de sociedade. Sob maior ou menor controle percentual do 
Estado, os leilões de oferta de novos blocos não vão parar, bem como as injustiças 
ambientais de novas explorações em terra e em mar. Em Outubro/2015 está prevista 
a 13ª rodada de licitação da Agencia Nacional do Petróleo (ANP) oferecendo mais 269 
blocos em 22 setores de 10 bacias sedimentares, num total de 125.126 km² localizados 

em 10 estados brasileiros. Conforme ANP:

”Em terra, serão oferecidos sete blocos na Bacia do Amazonas e 22 na do Parnaíba, con-
sideradas como novas fronteiras, com vocação para gás natural. Em bacias maduras, 
foram incluídos 71 blocos na Bacia Potiguar e 85 na do Recôncavo. Total de blocos terres-
tres: 185. No mar, a rodada vai oferecer áreas em bacias sedimentares da margem leste 
brasileira. Na Região Nordeste, serão 10 blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas, quatro na 
de Jacuípe e nove na de Camamu-Almada. Na Região Sudeste, foram incluídos sete 
blocos na Bacia do Espírito Santo e três na de Campos. Na Região Sul, 51 blocos na Bacia 
de Pelotas, considerada como nova fronteira. Total de blocos marítimos: 84.” (ANP Jun-
ho/2015)

Defender os territórios de resistência, criar todos os tipos de barreiras e obstáculos para 
que a expansão não se dê, diminuir seu ritmo acelerado e a qualquer risco, questionar 
sobretudo os usos e modos de vida que &quot;justificam&quot; essa expansão. Uma 
pauta estratégica de campanha junto à sociedade civil brasileira.

Na crítica e enfrentamento da expansão, pescadores e pescadoras artesanais, quilombo-
las, ribeirinhos, camponeses, indígenas, acadêmicos, artistas, estudantes, cicloativistas, 
recicladores e recicladoras urbanas, militantes em defesa dos “territórios de utopia”, inici-
am a campanha “Nenhum poço a mais!”

Uma sentença que soa em apoio às campanhas pela regularização dos territórios 
pesqueiros, indígenas e quilombolas, bem como em defesa de alimentos livres de 
agrotóxicos, de mobilidade urbana, de redução do lixo plástico, e contra as falsas 
soluções para a crise do clima.
Nenhum poço a mais!&quot; faz questionar sobretudo a expansão, e seus falsos motivos. 
Pois &quot;Nenhum poço a mais!&quot; não diz que &quot;já e agora&quot; vai se parar 
de usar petróleo e gás. Ou que vai desempregar todos os trabalhadores da cadeia do 
petróleo, ou ainda que não seja possível ter automóveis e fertilizantes etc. &quot;Nen-
hum poço a mais!&quot; é antes um estratégico apelo para pensar a necessária e urgen-
te diminuição (e melhor seleção) dos usos de combustíveis fósseis, por justiça ambiental 
e climática, em defesa dos territórios de utopia. Afinal, a transição social e energética 
somente será possível, se conseguirmos barrar a expansão desenfreada da civilização do 
petróleo.
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1. Pré-sal: energia extrema para aquecer o planeta!
Em 2005, a Petrobras descobriu hidrocarbonetos abaixo da camada geológica de sal, 
no campo de Tupi, na costa atlântica do Rio de Janeiro. Um ano depois, um consórcio 
de Petrobras, BG Group e Petrogal estimava de 5 a 8 milhões de barris de óleo equiv-
alente na zona de pré-sal, abaixo de 2000m da camada de sal, depois de 2000m de 
rocha, sob 2000 a 3000m da lamina d’água do Atlântico.

As reservas mais profundas de petróleo na área do pré-sal foram encontradas em 
ambos os lados do Atlântico Sul, na África e no Brasil. Como comparação, a EIA (Ener-
gy Information Association) define como “ultraprofunda” a exploração no Golfo do 
México, com aproximadamente 1.500 metros.

Este tipo de extração de petróleo e gás é considerado uma das fontes de “energia 
extrema&quot;, entre as hoje existentes. Depósitos em oceano profundo, localiza-
dos a 300 km da costa, sob condições imprevisíveis, muitas vezes graves, exigem 
investimentos substanciais para extrair, transportar e armazenar óleo e gás. A pro-
fundidade e pressão envolvidas na extração do pré-sal apresentam obstáculos tec-
nológicos significativos, que requerem uma vasta gama de especialistas, equipa-
mentos de alta tecnologia, e infra-estru-
tura. Ainda assim, sempre serão oper-
ações de altíssimo risco, sem muitas 
possibilidades de precaução e pre-
venção, muito menos de monitoramen-
to e controle. Não faltam exemplos de 
vazamentos e contaminações, em terra 
e em mar.

No Brasil a exploração de óleo e gás já 
tem gerado impactos ambientais e soci-
ais graves, resultando em aumento da 
contaminação e poluição, impactos na 
saúde dos povos, lutas pela terra no 
campo e na cidade, violência sexual e 
feminicídio nos distritos industriais, cor-
rupção política, evolvendo trágicos con-
flitos e protestos em todo o país.

A indústria petroleira segue em expansão, mesmo diante da evidência de que a 
queima de combustíveis fosseis é a principal responsável pelo efeito estufa. A civili-
zação do petróleo, do gás e do carvão já aqueceu o planeta em 0,7 graus Celsius, 
desde a Revolução Industrial inglesa. E segue em expansão, gerando novos 
derivados, para além do diesel e da gasolina, mercantilizando novas mercadorias 
petroleiras como o MDL, o REDD+, os pagamentos por serviços ambientais, o merca-
do do clima. A economia verde não se constrói em sentido contrário, mas antes se 
sustenta na expansão da economia petroleira.

Para a COP de Paris, em Dezembro, parece óbvio que a febre é da civilização petro-
leira, e que não pode ultrapassar os 2 graus Celsius, sob o risco de experimentarmos 
o pior cenário de colapso ambiental e das condições da vida na Terra. Para que a 
febre não atinja os 2 graus, projeta-se um limite máximo de emissões de CO2 na 
atmosfera de 565 bilhões de toneladas (Gt), valor que seria atingido em 17,5 anos, 
considerando as emissões de 2014 (2,3 Gt de CO2), conforme Marcelo Leite:

“Se 2.795 Gt é a quantidade de carbono contida nas reservas de petróleo, carvão e 
gás natural declaradas pelas empresas de combustíveis fósseis, pré-sal do Brasil 
incluído. Isso quer dizer que 4/5 das reservas mundiais de combustíveis fósseis são 
&quot;inqueimáveis&quot;. Terão de continuar debaixo da terra, se for para levar a 
sério a meta de não ultrapassar 2°C.” (Marcelo Leite Apocalipse: 2, 565, 2.795. Folha 
de São Paulo 22/03/2015).

2. Micropolítica do petróleo e o preço do barril
Se em 2000, o setor petroleiro representava 3% do PIB brasileiro, 13 anos depois já 
atingia 13%, um significativo aumento que se acentua a partir dos dois governos de 

Lula (2003-2006 e 2007-2010) e no 
primeiro governo Dilma (2011-2014).

A oferta de novos blocos de exploração 
de petróleo e gás (incluído o de Xisto) 
teve de esperar 5 anos, de 2008 até 
2013, porquanto durou o debate da 
nova lei dos royalties, que pos em 
evidencia o frágil pacto federativo bra-
sileiro, entre os Estados “produtores” e 
“não produtores” de petróleo.

Na época, governadores de Estados 
como Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, (onde se concentra a pro-
dução nacional e o pré-sal), para 
manter os royalties de “produtores de 
petróleo”, não se silenciavam diante 
dos vários impactos sociais e ambien-
tais associados à exploração de 

petróleo. Organizavam marchas chapa-branca e reclamavam compensações prévias 
pelas possíveis e mesmo previsíveis contaminações, vazamentos, inchaço de 
pequenas e médias cidades, destruição de ambientes marinhos... Sabiam bem dos 
riscos inerentes a um Estado petroleiro, e dois anos antes, em 2011, ocorrera o 
grande vazamento da Chevron, no campo de Frade, Bacia de Campos. Celebridade 
ambiental, no vasto noticiário que cobria 24hs o vazamento, o ministro de meio ambi-
ente, Carlos Minc falava para as câmeras com ênfase militante: “Poluiu, vai ter de 
pagar!”. Pura farsa. A mesma frase, em efeito espelho, soava invertida, para as empre-
sas petroleiras: “Pagou, pode poluir!”.

Desde a descoberta do pré-sal em águas profundas no Espírito Santo, em 2006, o 
setor de petróleo e gás concentra os mais expressivos investimentos dos governos de 
Lula e Dilma. No Plano Decenal de Energia dos R$ 951 bilhões de investimento, 70,6% 
é para o setor de petróleo e gás, enquanto 22,5% para energia elétrica, e 7% biocom-
bustíveis, por exemplo. Somente a Petrobras, em seu plano de Negócios 2014 - 2018 
previa investimentos de US$ 220 bilhões. Os Planos de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1 e 2) e o BNDES, orquestravam os investimentos dos Governos Lula e Dilma, 
construindo portos, estaleiros navais, minerodutos, refinarias, fábricas de fertili-
zantes, instalações logísticas on e off shore etc. Tudo em ritmo acelerado, a qualquer 
risco, a todo custo.

Um novo códigos florestal e mineral, a flexibilização da legislação ambiental, a não 
implementação dos direitos territoriais de povos tradicionais indígenas, pescadores, 
quilombolas, bem a como terceirização e precarização do trabalho selavam uma base 
parlamentar e uma composição ministerial de “alto risco”, pois baseada no jogo de 
interesses partidários e corporativos, 
na propina e na corrupção política 
junto a empreiteiras que participa-
vam do pacto de poder: Odebrecht, 
Camargo Correa, Queiroz Galvão, 
Andrade Gutierrez, entre outras.

Mais que isso, a Petrobras e a mas-
siva propaganda governamental, 
assentadas em projeções de “poten-
ciais” 50, 35 ou 28 bilhões de barris 
em reservas no pré-sal, geravam uma 
euforia na sociedade brasileira, fun-
damentada na equação-fetiche: 
petróleo=direitos sociais. Acenavam 
para o conjunto da sociedade com a 
possibilidade de um “Wellfarstate” 
brasileiro, onde saúde, educação, 
moradia, saneamento, reforma 
agrária, tudo estaria “garantido” com 
um Brasil potencia petroleira, um 

Brasil dos royalties. O argumento 
era de tal forma que, se não tivesse 
petróleo, os governos se deso-
brigavam dos direitos de todos! E, 
para ter petróleo, era necessário 
recuar nos direitos de alguns, isto 
é, povos tradicionais, 
trabalhadores terceirizados e pre-
carizados, direitos da natureza, dos 
habitantes das vizinhanças dos 
grandes projetos. Um violento e 
unilateral processo de Injustiça 
Ambiental.

A queda no preço do barril de 
petróleo, de US$ 115 em Junho 
2014, para US$ 48 em Janeiro de 
2015, atinge o inicio do segundo 
governo Dilma, concomitante a 
uma profunda crise política no 
pacto de poder hegemônico desde 
Lula em 2003. A prisão de altos 
executivos das empreiteiras e de 
diretores “partidários” da Petrobras explicita os mecanismos da corrupção e a cor-
rupção dos mecanismos. Direita, centro e esquerda já não servem como referencia: 
diante do colapso dos fins, nenhum meio consegue se justificar ética e politicamente. 
Ainda pior, a conturbação do cenário político traz os fantasmas de um muro pré 
Berlim, anacrônicos e farsantes, ora defensores da ditadura militar, ora da soberania 
do país e da Petrobras, seja diante da ameaça vermelha ou yanke.

Embora diga que pode operar com o preço do barril até US$ 45, a Petrobras já declara 
seu “Plano de Desinvestimento” e a venda de ativos, para uns, privatização, para 
outros. A empresa se desfaz de fábricas de fertilizantes, diminui os investimentos em 
portos e refinos, investimentos em outros países, para se concentrar na exploração 
de óleo e gás. 92% da produção nacional são da Petrobras e 75% são de campos marí-
timos.

A atual baixa do barril de petróleo pode ser passageira, fruto de uma nova geopolítica 
global que envolve Rússia, China, Venezuela, países árabes, Ucrânia e a oferta de gás 
e a disseminação do fracking nos EUA e Canadá, além de conflitos civis e militares na 
África e Ásia. O mais seguro aqui é que o preço é volátil e, mesmo quando em baixa, 
não impede a expansão da indústria petroleira e da queima de combustíveis fosseis.

Assim, no Brasil, em meio a toda a crise, a produção de petróleo e gás bate recorde a 
cada ano, alcançando 3 milhões de barris por dia, em janeiro 2015, sendo 27% do pré- 
sal (800 mil bpd).

3. Soberania nacional x soberania dos territórios
Qualquer toxitour nas áreas petroleiras como ao Norte e ao longo da Costa Atlântica 
do Espírito Santo constata:
-Expulsão de comunidades tradicionais, inviabilizando suas economias locais.
-Vazamentos constantes e contaminação da terra e da água de rios e córregos
- Devastação do ambiente marinho e dos territórios pesqueiros.
- Colapso das políticas sociais – saúde, moradia, educação, saneamento – nos distri-
tos e cidades petroleiras.
- Desde o primeiro governo Lula, centenas de empresas da área de petróleo e gás e 
suas associadas invadem o ES, apoiadas por investimentos do BNDES, do PAC e de 
empresas como Petrobras, StatOil, Shell, Total, Chevron, Jurong. O Estado promove 
e incentiva o setor petroleiro, seja oferecendo novos blocos de exploração, seja 
priorizando o setor de petróleo e gás no conjunto das políticas energéticas, destruin-
do direitos territoriais, seja acelerando licenciamentos sem os devidos cuidados de 
precaução e prevenção, seja ainda manipulando a consulta previa.

Em complexas operações financeiras, com arranjos produtivos subcartelizados e 
articulação política em labirinto partidário de poder nacional/estadual/municipal, no 
Espírito Santo as empresas e o Estado seguem interessadas na exploração em terra 
e offshore, realizando pesquisas sísmicas, perfurando novos poços, instalando 
dutos, terminais de óleo e gás, minerodutos, construindo terminais portuários e 
estaleiros navais, ocupando vastas áreas com espaços de logística. A crise pode 
diminuir o ritmo, mas o processo já está em curso.

Ao longo da Costa Atlântica, ou em 
terra no Norte do ES, a exploração 
devasta áreas de Mata Atlântica e 
de grande biodiversidade 
marinha. A expansão petroleira é 
imperativa, subordinando 
territórios pesqueiros, quilombo-
las, campesinos, indígenas, 
pequenos distritos urbanos, todos 
transformados em áreas de sacri-
fício. As condições de sobrevivên-
cia desses povos são destruídas, a 
resistência é expulsa, perseguida 
e criminalizada. Contra a 
expansão desenfreada de novos 
blocos e poços de exploração, não 
se tem o direito de dizer não. Em 
nome da soberania nacional, em 
nada respeitam a soberania dos 
povos e dos territórios!

Nas instancias internacionais e 
nacionais a Economia Verde Petro-
leira compensa seus impactos 
financiando projetos socioambien-
tais, artistas, esportistas, ambien-
talistas, cientistas. Nos processos 
locais, impera o racismo ambiental 
e a violência da polícia do Estado, 
associada muitas vezes a milícias 
privadas, como no emblemático 
caso de assassinato de pescadores 
da Associação Homens do Mar, em 
conflito com a Petrobras na Baia de 
Guanabara, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, cidades e distritos 
que convivem com a indústria 
petroleira a mais de décadas, como 
no caso do Norte do Rio de Janeiro e 
no recôncavo na Bahia, demon-
stram que a renda do petróleo não 
é distribuída pelo conjunto da socie-
dade, mas antes disso, gera uma elite local que concentra renda e poder, e grandes 
periferias urbanas e zonas de sacrifício. Indiferentes diante das violações à soberania 
dos territórios, e transigentes com os graves impactos sociais e ambientais da 
indústria petroleira, soa como farsa a defesa da “soberania nacional” e de sua corpo-
ração petroleira, a Petrobras. A experiência de pescadores e quilombolas no ES e na 
BA demonstra que o diálogo com a Petrobras não é em nada mais democrático ou 
transparente, por ser ela (em certa medida!) estatal. Também seus vazamentos e 
violações não são menos impactantes, por ser do Estado.

4. Campanha “Nem um poço a mais!”
Seguindo as injustiças e os conflitos sociais e ambientais relacionados à exploração de 
petróleo e gás, em vários estados da federação, articulando redes nacionais e region-
ais, no campo da sociedade civil brasileira, se faz um debate estratégico, inspirado por 
colegas de Oilwatch Sudamerica.

Cada vez mais movimentos e organizações sociais, independentes e críticos diante do 
nacional desenvolvimentismo ou do neoliberalismo, ambos petroleiros, consideram 
ser de fundamental importância o enfrentamento explícito e direto da expansão do 
modelo petrodependente de sociedade. Sob maior ou menor controle percentual do 
Estado, os leilões de oferta de novos blocos não vão parar, bem como as injustiças 
ambientais de novas explorações em terra e em mar. Em Outubro/2015 está prevista 
a 13ª rodada de licitação da Agencia Nacional do Petróleo (ANP) oferecendo mais 269 
blocos em 22 setores de 10 bacias sedimentares, num total de 125.126 km² localizados 

em 10 estados brasileiros. Conforme ANP:

”Em terra, serão oferecidos sete blocos na Bacia do Amazonas e 22 na do Parnaíba, con-
sideradas como novas fronteiras, com vocação para gás natural. Em bacias maduras, 
foram incluídos 71 blocos na Bacia Potiguar e 85 na do Recôncavo. Total de blocos terres-
tres: 185. No mar, a rodada vai oferecer áreas em bacias sedimentares da margem leste 
brasileira. Na Região Nordeste, serão 10 blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas, quatro na 
de Jacuípe e nove na de Camamu-Almada. Na Região Sudeste, foram incluídos sete 
blocos na Bacia do Espírito Santo e três na de Campos. Na Região Sul, 51 blocos na Bacia 
de Pelotas, considerada como nova fronteira. Total de blocos marítimos: 84.” (ANP Jun-
ho/2015)

Defender os territórios de resistência, criar todos os tipos de barreiras e obstáculos para 
que a expansão não se dê, diminuir seu ritmo acelerado e a qualquer risco, questionar 
sobretudo os usos e modos de vida que &quot;justificam&quot; essa expansão. Uma 
pauta estratégica de campanha junto à sociedade civil brasileira.

Na crítica e enfrentamento da expansão, pescadores e pescadoras artesanais, quilombo-
las, ribeirinhos, camponeses, indígenas, acadêmicos, artistas, estudantes, cicloativistas, 
recicladores e recicladoras urbanas, militantes em defesa dos “territórios de utopia”, inici-
am a campanha “Nenhum poço a mais!”

Uma sentença que soa em apoio às campanhas pela regularização dos territórios 
pesqueiros, indígenas e quilombolas, bem como em defesa de alimentos livres de 
agrotóxicos, de mobilidade urbana, de redução do lixo plástico, e contra as falsas 
soluções para a crise do clima.
Nenhum poço a mais!&quot; faz questionar sobretudo a expansão, e seus falsos motivos. 
Pois &quot;Nenhum poço a mais!&quot; não diz que &quot;já e agora&quot; vai se parar 
de usar petróleo e gás. Ou que vai desempregar todos os trabalhadores da cadeia do 
petróleo, ou ainda que não seja possível ter automóveis e fertilizantes etc. &quot;Nen-
hum poço a mais!&quot; é antes um estratégico apelo para pensar a necessária e urgen-
te diminuição (e melhor seleção) dos usos de combustíveis fósseis, por justiça ambiental 
e climática, em defesa dos territórios de utopia. Afinal, a transição social e energética 
somente será possível, se conseguirmos barrar a expansão desenfreada da civilização do 
petróleo.

1. Pré-sal: energia extrema para aquecer o planeta!
Em 2005, a Petrobras descobriu hidrocarbonetos abaixo da camada geológica de sal, 
no campo de Tupi, na costa atlântica do Rio de Janeiro. Um ano depois, um consórcio 
de Petrobras, BG Group e Petrogal estimava de 5 a 8 milhões de barris de óleo equiv-
alente na zona de pré-sal, abaixo de 2000m da camada de sal, depois de 2000m de 
rocha, sob 2000 a 3000m da lamina d’água do Atlântico.

As reservas mais profundas de petróleo na área do pré-sal foram encontradas em 
ambos os lados do Atlântico Sul, na África e no Brasil. Como comparação, a EIA (Ener-
gy Information Association) define como “ultraprofunda” a exploração no Golfo do 
México, com aproximadamente 1.500 metros.

Este tipo de extração de petróleo e gás é considerado uma das fontes de “energia 
extrema&quot;, entre as hoje existentes. Depósitos em oceano profundo, localiza-
dos a 300 km da costa, sob condições imprevisíveis, muitas vezes graves, exigem 
investimentos substanciais para extrair, transportar e armazenar óleo e gás. A pro-
fundidade e pressão envolvidas na extração do pré-sal apresentam obstáculos tec-
nológicos significativos, que requerem uma vasta gama de especialistas, equipa-
mentos de alta tecnologia, e infra-estru-
tura. Ainda assim, sempre serão oper-
ações de altíssimo risco, sem muitas 
possibilidades de precaução e pre-
venção, muito menos de monitoramen-
to e controle. Não faltam exemplos de 
vazamentos e contaminações, em terra 
e em mar.

No Brasil a exploração de óleo e gás já 
tem gerado impactos ambientais e soci-
ais graves, resultando em aumento da 
contaminação e poluição, impactos na 
saúde dos povos, lutas pela terra no 
campo e na cidade, violência sexual e 
feminicídio nos distritos industriais, cor-
rupção política, evolvendo trágicos con-
flitos e protestos em todo o país.

A indústria petroleira segue em expansão, mesmo diante da evidência de que a 
queima de combustíveis fosseis é a principal responsável pelo efeito estufa. A civili-
zação do petróleo, do gás e do carvão já aqueceu o planeta em 0,7 graus Celsius, 
desde a Revolução Industrial inglesa. E segue em expansão, gerando novos 
derivados, para além do diesel e da gasolina, mercantilizando novas mercadorias 
petroleiras como o MDL, o REDD+, os pagamentos por serviços ambientais, o merca-
do do clima. A economia verde não se constrói em sentido contrário, mas antes se 
sustenta na expansão da economia petroleira.

Para a COP de Paris, em Dezembro, parece óbvio que a febre é da civilização petro-
leira, e que não pode ultrapassar os 2 graus Celsius, sob o risco de experimentarmos 
o pior cenário de colapso ambiental e das condições da vida na Terra. Para que a 
febre não atinja os 2 graus, projeta-se um limite máximo de emissões de CO2 na 
atmosfera de 565 bilhões de toneladas (Gt), valor que seria atingido em 17,5 anos, 
considerando as emissões de 2014 (2,3 Gt de CO2), conforme Marcelo Leite:

“Se 2.795 Gt é a quantidade de carbono contida nas reservas de petróleo, carvão e 
gás natural declaradas pelas empresas de combustíveis fósseis, pré-sal do Brasil 
incluído. Isso quer dizer que 4/5 das reservas mundiais de combustíveis fósseis são 
&quot;inqueimáveis&quot;. Terão de continuar debaixo da terra, se for para levar a 
sério a meta de não ultrapassar 2°C.” (Marcelo Leite Apocalipse: 2, 565, 2.795. Folha 
de São Paulo 22/03/2015).

2. Micropolítica do petróleo e o preço do barril
Se em 2000, o setor petroleiro representava 3% do PIB brasileiro, 13 anos depois já 
atingia 13%, um significativo aumento que se acentua a partir dos dois governos de 

Lula (2003-2006 e 2007-2010) e no 
primeiro governo Dilma (2011-2014).

A oferta de novos blocos de exploração 
de petróleo e gás (incluído o de Xisto) 
teve de esperar 5 anos, de 2008 até 
2013, porquanto durou o debate da 
nova lei dos royalties, que pos em 
evidencia o frágil pacto federativo bra-
sileiro, entre os Estados “produtores” e 
“não produtores” de petróleo.

Na época, governadores de Estados 
como Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, (onde se concentra a pro-
dução nacional e o pré-sal), para 
manter os royalties de “produtores de 
petróleo”, não se silenciavam diante 
dos vários impactos sociais e ambien-
tais associados à exploração de 

petróleo. Organizavam marchas chapa-branca e reclamavam compensações prévias 
pelas possíveis e mesmo previsíveis contaminações, vazamentos, inchaço de 
pequenas e médias cidades, destruição de ambientes marinhos... Sabiam bem dos 
riscos inerentes a um Estado petroleiro, e dois anos antes, em 2011, ocorrera o 
grande vazamento da Chevron, no campo de Frade, Bacia de Campos. Celebridade 
ambiental, no vasto noticiário que cobria 24hs o vazamento, o ministro de meio ambi-
ente, Carlos Minc falava para as câmeras com ênfase militante: “Poluiu, vai ter de 
pagar!”. Pura farsa. A mesma frase, em efeito espelho, soava invertida, para as empre-
sas petroleiras: “Pagou, pode poluir!”.

Desde a descoberta do pré-sal em águas profundas no Espírito Santo, em 2006, o 
setor de petróleo e gás concentra os mais expressivos investimentos dos governos de 
Lula e Dilma. No Plano Decenal de Energia dos R$ 951 bilhões de investimento, 70,6% 
é para o setor de petróleo e gás, enquanto 22,5% para energia elétrica, e 7% biocom-
bustíveis, por exemplo. Somente a Petrobras, em seu plano de Negócios 2014 - 2018 
previa investimentos de US$ 220 bilhões. Os Planos de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1 e 2) e o BNDES, orquestravam os investimentos dos Governos Lula e Dilma, 
construindo portos, estaleiros navais, minerodutos, refinarias, fábricas de fertili-
zantes, instalações logísticas on e off shore etc. Tudo em ritmo acelerado, a qualquer 
risco, a todo custo.

Um novo códigos florestal e mineral, a flexibilização da legislação ambiental, a não 
implementação dos direitos territoriais de povos tradicionais indígenas, pescadores, 
quilombolas, bem a como terceirização e precarização do trabalho selavam uma base 
parlamentar e uma composição ministerial de “alto risco”, pois baseada no jogo de 
interesses partidários e corporativos, 
na propina e na corrupção política 
junto a empreiteiras que participa-
vam do pacto de poder: Odebrecht, 
Camargo Correa, Queiroz Galvão, 
Andrade Gutierrez, entre outras.

Mais que isso, a Petrobras e a mas-
siva propaganda governamental, 
assentadas em projeções de “poten-
ciais” 50, 35 ou 28 bilhões de barris 
em reservas no pré-sal, geravam uma 
euforia na sociedade brasileira, fun-
damentada na equação-fetiche: 
petróleo=direitos sociais. Acenavam 
para o conjunto da sociedade com a 
possibilidade de um “Wellfarstate” 
brasileiro, onde saúde, educação, 
moradia, saneamento, reforma 
agrária, tudo estaria “garantido” com 
um Brasil potencia petroleira, um 

Brasil dos royalties. O argumento 
era de tal forma que, se não tivesse 
petróleo, os governos se deso-
brigavam dos direitos de todos! E, 
para ter petróleo, era necessário 
recuar nos direitos de alguns, isto 
é, povos tradicionais, 
trabalhadores terceirizados e pre-
carizados, direitos da natureza, dos 
habitantes das vizinhanças dos 
grandes projetos. Um violento e 
unilateral processo de Injustiça 
Ambiental.

A queda no preço do barril de 
petróleo, de US$ 115 em Junho 
2014, para US$ 48 em Janeiro de 
2015, atinge o inicio do segundo 
governo Dilma, concomitante a 
uma profunda crise política no 
pacto de poder hegemônico desde 
Lula em 2003. A prisão de altos 
executivos das empreiteiras e de 
diretores “partidários” da Petrobras explicita os mecanismos da corrupção e a cor-
rupção dos mecanismos. Direita, centro e esquerda já não servem como referencia: 
diante do colapso dos fins, nenhum meio consegue se justificar ética e politicamente. 
Ainda pior, a conturbação do cenário político traz os fantasmas de um muro pré 
Berlim, anacrônicos e farsantes, ora defensores da ditadura militar, ora da soberania 
do país e da Petrobras, seja diante da ameaça vermelha ou yanke.

Embora diga que pode operar com o preço do barril até US$ 45, a Petrobras já declara 
seu “Plano de Desinvestimento” e a venda de ativos, para uns, privatização, para 
outros. A empresa se desfaz de fábricas de fertilizantes, diminui os investimentos em 
portos e refinos, investimentos em outros países, para se concentrar na exploração 
de óleo e gás. 92% da produção nacional são da Petrobras e 75% são de campos marí-
timos.

A atual baixa do barril de petróleo pode ser passageira, fruto de uma nova geopolítica 
global que envolve Rússia, China, Venezuela, países árabes, Ucrânia e a oferta de gás 
e a disseminação do fracking nos EUA e Canadá, além de conflitos civis e militares na 
África e Ásia. O mais seguro aqui é que o preço é volátil e, mesmo quando em baixa, 
não impede a expansão da indústria petroleira e da queima de combustíveis fosseis.

Assim, no Brasil, em meio a toda a crise, a produção de petróleo e gás bate recorde a 
cada ano, alcançando 3 milhões de barris por dia, em janeiro 2015, sendo 27% do pré- 
sal (800 mil bpd).

3. Soberania nacional x soberania dos territórios
Qualquer toxitour nas áreas petroleiras como ao Norte e ao longo da Costa Atlântica 
do Espírito Santo constata:
-Expulsão de comunidades tradicionais, inviabilizando suas economias locais.
-Vazamentos constantes e contaminação da terra e da água de rios e córregos
- Devastação do ambiente marinho e dos territórios pesqueiros.
- Colapso das políticas sociais – saúde, moradia, educação, saneamento – nos distri-
tos e cidades petroleiras.
- Desde o primeiro governo Lula, centenas de empresas da área de petróleo e gás e 
suas associadas invadem o ES, apoiadas por investimentos do BNDES, do PAC e de 
empresas como Petrobras, StatOil, Shell, Total, Chevron, Jurong. O Estado promove 
e incentiva o setor petroleiro, seja oferecendo novos blocos de exploração, seja 
priorizando o setor de petróleo e gás no conjunto das políticas energéticas, destruin-
do direitos territoriais, seja acelerando licenciamentos sem os devidos cuidados de 
precaução e prevenção, seja ainda manipulando a consulta previa.

Em complexas operações financeiras, com arranjos produtivos subcartelizados e 
articulação política em labirinto partidário de poder nacional/estadual/municipal, no 
Espírito Santo as empresas e o Estado seguem interessadas na exploração em terra 
e offshore, realizando pesquisas sísmicas, perfurando novos poços, instalando 
dutos, terminais de óleo e gás, minerodutos, construindo terminais portuários e 
estaleiros navais, ocupando vastas áreas com espaços de logística. A crise pode 
diminuir o ritmo, mas o processo já está em curso.

Ao longo da Costa Atlântica, ou em 
terra no Norte do ES, a exploração 
devasta áreas de Mata Atlântica e 
de grande biodiversidade 
marinha. A expansão petroleira é 
imperativa, subordinando 
territórios pesqueiros, quilombo-
las, campesinos, indígenas, 
pequenos distritos urbanos, todos 
transformados em áreas de sacri-
fício. As condições de sobrevivên-
cia desses povos são destruídas, a 
resistência é expulsa, perseguida 
e criminalizada. Contra a 
expansão desenfreada de novos 
blocos e poços de exploração, não 
se tem o direito de dizer não. Em 
nome da soberania nacional, em 
nada respeitam a soberania dos 
povos e dos territórios!

Nas instancias internacionais e 
nacionais a Economia Verde Petro-
leira compensa seus impactos 
financiando projetos socioambien-
tais, artistas, esportistas, ambien-
talistas, cientistas. Nos processos 
locais, impera o racismo ambiental 
e a violência da polícia do Estado, 
associada muitas vezes a milícias 
privadas, como no emblemático 
caso de assassinato de pescadores 
da Associação Homens do Mar, em 
conflito com a Petrobras na Baia de 
Guanabara, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, cidades e distritos 
que convivem com a indústria 
petroleira a mais de décadas, como 
no caso do Norte do Rio de Janeiro e 
no recôncavo na Bahia, demon-
stram que a renda do petróleo não 
é distribuída pelo conjunto da socie-
dade, mas antes disso, gera uma elite local que concentra renda e poder, e grandes 
periferias urbanas e zonas de sacrifício. Indiferentes diante das violações à soberania 
dos territórios, e transigentes com os graves impactos sociais e ambientais da 
indústria petroleira, soa como farsa a defesa da “soberania nacional” e de sua corpo-
ração petroleira, a Petrobras. A experiência de pescadores e quilombolas no ES e na 
BA demonstra que o diálogo com a Petrobras não é em nada mais democrático ou 
transparente, por ser ela (em certa medida!) estatal. Também seus vazamentos e 
violações não são menos impactantes, por ser do Estado.

4. Campanha “Nem um poço a mais!”
Seguindo as injustiças e os conflitos sociais e ambientais relacionados à exploração de 
petróleo e gás, em vários estados da federação, articulando redes nacionais e region-
ais, no campo da sociedade civil brasileira, se faz um debate estratégico, inspirado por 
colegas de Oilwatch Sudamerica.

Cada vez mais movimentos e organizações sociais, independentes e críticos diante do 
nacional desenvolvimentismo ou do neoliberalismo, ambos petroleiros, consideram 
ser de fundamental importância o enfrentamento explícito e direto da expansão do 
modelo petrodependente de sociedade. Sob maior ou menor controle percentual do 
Estado, os leilões de oferta de novos blocos não vão parar, bem como as injustiças 
ambientais de novas explorações em terra e em mar. Em Outubro/2015 está prevista 
a 13ª rodada de licitação da Agencia Nacional do Petróleo (ANP) oferecendo mais 269 
blocos em 22 setores de 10 bacias sedimentares, num total de 125.126 km² localizados 

em 10 estados brasileiros. Conforme ANP:

”Em terra, serão oferecidos sete blocos na Bacia do Amazonas e 22 na do Parnaíba, con-
sideradas como novas fronteiras, com vocação para gás natural. Em bacias maduras, 
foram incluídos 71 blocos na Bacia Potiguar e 85 na do Recôncavo. Total de blocos terres-
tres: 185. No mar, a rodada vai oferecer áreas em bacias sedimentares da margem leste 
brasileira. Na Região Nordeste, serão 10 blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas, quatro na 
de Jacuípe e nove na de Camamu-Almada. Na Região Sudeste, foram incluídos sete 
blocos na Bacia do Espírito Santo e três na de Campos. Na Região Sul, 51 blocos na Bacia 
de Pelotas, considerada como nova fronteira. Total de blocos marítimos: 84.” (ANP Jun-
ho/2015)

Defender os territórios de resistência, criar todos os tipos de barreiras e obstáculos para 
que a expansão não se dê, diminuir seu ritmo acelerado e a qualquer risco, questionar 
sobretudo os usos e modos de vida que &quot;justificam&quot; essa expansão. Uma 
pauta estratégica de campanha junto à sociedade civil brasileira.

Na crítica e enfrentamento da expansão, pescadores e pescadoras artesanais, quilombo-
las, ribeirinhos, camponeses, indígenas, acadêmicos, artistas, estudantes, cicloativistas, 
recicladores e recicladoras urbanas, militantes em defesa dos “territórios de utopia”, inici-
am a campanha “Nenhum poço a mais!”

Uma sentença que soa em apoio às campanhas pela regularização dos territórios 
pesqueiros, indígenas e quilombolas, bem como em defesa de alimentos livres de 
agrotóxicos, de mobilidade urbana, de redução do lixo plástico, e contra as falsas 
soluções para a crise do clima.
Nenhum poço a mais!&quot; faz questionar sobretudo a expansão, e seus falsos motivos. 
Pois &quot;Nenhum poço a mais!&quot; não diz que &quot;já e agora&quot; vai se parar 
de usar petróleo e gás. Ou que vai desempregar todos os trabalhadores da cadeia do 
petróleo, ou ainda que não seja possível ter automóveis e fertilizantes etc. &quot;Nen-
hum poço a mais!&quot; é antes um estratégico apelo para pensar a necessária e urgen-
te diminuição (e melhor seleção) dos usos de combustíveis fósseis, por justiça ambiental 
e climática, em defesa dos territórios de utopia. Afinal, a transição social e energética 
somente será possível, se conseguirmos barrar a expansão desenfreada da civilização do 
petróleo.
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1. Pré-sal: energia extrema para aquecer o planeta!
Em 2005, a Petrobras descobriu hidrocarbonetos abaixo da camada geológica de sal, 
no campo de Tupi, na costa atlântica do Rio de Janeiro. Um ano depois, um consórcio 
de Petrobras, BG Group e Petrogal estimava de 5 a 8 milhões de barris de óleo equiv-
alente na zona de pré-sal, abaixo de 2000m da camada de sal, depois de 2000m de 
rocha, sob 2000 a 3000m da lamina d’água do Atlântico.

As reservas mais profundas de petróleo na área do pré-sal foram encontradas em 
ambos os lados do Atlântico Sul, na África e no Brasil. Como comparação, a EIA (Ener-
gy Information Association) define como “ultraprofunda” a exploração no Golfo do 
México, com aproximadamente 1.500 metros.

Este tipo de extração de petróleo e gás é considerado uma das fontes de “energia 
extrema&quot;, entre as hoje existentes. Depósitos em oceano profundo, localiza-
dos a 300 km da costa, sob condições imprevisíveis, muitas vezes graves, exigem 
investimentos substanciais para extrair, transportar e armazenar óleo e gás. A pro-
fundidade e pressão envolvidas na extração do pré-sal apresentam obstáculos tec-
nológicos significativos, que requerem uma vasta gama de especialistas, equipa-
mentos de alta tecnologia, e infra-estru-
tura. Ainda assim, sempre serão oper-
ações de altíssimo risco, sem muitas 
possibilidades de precaução e pre-
venção, muito menos de monitoramen-
to e controle. Não faltam exemplos de 
vazamentos e contaminações, em terra 
e em mar.

No Brasil a exploração de óleo e gás já 
tem gerado impactos ambientais e soci-
ais graves, resultando em aumento da 
contaminação e poluição, impactos na 
saúde dos povos, lutas pela terra no 
campo e na cidade, violência sexual e 
feminicídio nos distritos industriais, cor-
rupção política, evolvendo trágicos con-
flitos e protestos em todo o país.

A indústria petroleira segue em expansão, mesmo diante da evidência de que a 
queima de combustíveis fosseis é a principal responsável pelo efeito estufa. A civili-
zação do petróleo, do gás e do carvão já aqueceu o planeta em 0,7 graus Celsius, 
desde a Revolução Industrial inglesa. E segue em expansão, gerando novos 
derivados, para além do diesel e da gasolina, mercantilizando novas mercadorias 
petroleiras como o MDL, o REDD+, os pagamentos por serviços ambientais, o merca-
do do clima. A economia verde não se constrói em sentido contrário, mas antes se 
sustenta na expansão da economia petroleira.

Para a COP de Paris, em Dezembro, parece óbvio que a febre é da civilização petro-
leira, e que não pode ultrapassar os 2 graus Celsius, sob o risco de experimentarmos 
o pior cenário de colapso ambiental e das condições da vida na Terra. Para que a 
febre não atinja os 2 graus, projeta-se um limite máximo de emissões de CO2 na 
atmosfera de 565 bilhões de toneladas (Gt), valor que seria atingido em 17,5 anos, 
considerando as emissões de 2014 (2,3 Gt de CO2), conforme Marcelo Leite:

“Se 2.795 Gt é a quantidade de carbono contida nas reservas de petróleo, carvão e 
gás natural declaradas pelas empresas de combustíveis fósseis, pré-sal do Brasil 
incluído. Isso quer dizer que 4/5 das reservas mundiais de combustíveis fósseis são 
&quot;inqueimáveis&quot;. Terão de continuar debaixo da terra, se for para levar a 
sério a meta de não ultrapassar 2°C.” (Marcelo Leite Apocalipse: 2, 565, 2.795. Folha 
de São Paulo 22/03/2015).

2. Micropolítica do petróleo e o preço do barril
Se em 2000, o setor petroleiro representava 3% do PIB brasileiro, 13 anos depois já 
atingia 13%, um significativo aumento que se acentua a partir dos dois governos de 

Lula (2003-2006 e 2007-2010) e no 
primeiro governo Dilma (2011-2014).

A oferta de novos blocos de exploração 
de petróleo e gás (incluído o de Xisto) 
teve de esperar 5 anos, de 2008 até 
2013, porquanto durou o debate da 
nova lei dos royalties, que pos em 
evidencia o frágil pacto federativo bra-
sileiro, entre os Estados “produtores” e 
“não produtores” de petróleo.

Na época, governadores de Estados 
como Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, (onde se concentra a pro-
dução nacional e o pré-sal), para 
manter os royalties de “produtores de 
petróleo”, não se silenciavam diante 
dos vários impactos sociais e ambien-
tais associados à exploração de 

petróleo. Organizavam marchas chapa-branca e reclamavam compensações prévias 
pelas possíveis e mesmo previsíveis contaminações, vazamentos, inchaço de 
pequenas e médias cidades, destruição de ambientes marinhos... Sabiam bem dos 
riscos inerentes a um Estado petroleiro, e dois anos antes, em 2011, ocorrera o 
grande vazamento da Chevron, no campo de Frade, Bacia de Campos. Celebridade 
ambiental, no vasto noticiário que cobria 24hs o vazamento, o ministro de meio ambi-
ente, Carlos Minc falava para as câmeras com ênfase militante: “Poluiu, vai ter de 
pagar!”. Pura farsa. A mesma frase, em efeito espelho, soava invertida, para as empre-
sas petroleiras: “Pagou, pode poluir!”.

Desde a descoberta do pré-sal em águas profundas no Espírito Santo, em 2006, o 
setor de petróleo e gás concentra os mais expressivos investimentos dos governos de 
Lula e Dilma. No Plano Decenal de Energia dos R$ 951 bilhões de investimento, 70,6% 
é para o setor de petróleo e gás, enquanto 22,5% para energia elétrica, e 7% biocom-
bustíveis, por exemplo. Somente a Petrobras, em seu plano de Negócios 2014 - 2018 
previa investimentos de US$ 220 bilhões. Os Planos de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1 e 2) e o BNDES, orquestravam os investimentos dos Governos Lula e Dilma, 
construindo portos, estaleiros navais, minerodutos, refinarias, fábricas de fertili-
zantes, instalações logísticas on e off shore etc. Tudo em ritmo acelerado, a qualquer 
risco, a todo custo.

Um novo códigos florestal e mineral, a flexibilização da legislação ambiental, a não 
implementação dos direitos territoriais de povos tradicionais indígenas, pescadores, 
quilombolas, bem a como terceirização e precarização do trabalho selavam uma base 
parlamentar e uma composição ministerial de “alto risco”, pois baseada no jogo de 
interesses partidários e corporativos, 
na propina e na corrupção política 
junto a empreiteiras que participa-
vam do pacto de poder: Odebrecht, 
Camargo Correa, Queiroz Galvão, 
Andrade Gutierrez, entre outras.

Mais que isso, a Petrobras e a mas-
siva propaganda governamental, 
assentadas em projeções de “poten-
ciais” 50, 35 ou 28 bilhões de barris 
em reservas no pré-sal, geravam uma 
euforia na sociedade brasileira, fun-
damentada na equação-fetiche: 
petróleo=direitos sociais. Acenavam 
para o conjunto da sociedade com a 
possibilidade de um “Wellfarstate” 
brasileiro, onde saúde, educação, 
moradia, saneamento, reforma 
agrária, tudo estaria “garantido” com 
um Brasil potencia petroleira, um 

Brasil dos royalties. O argumento 
era de tal forma que, se não tivesse 
petróleo, os governos se deso-
brigavam dos direitos de todos! E, 
para ter petróleo, era necessário 
recuar nos direitos de alguns, isto 
é, povos tradicionais, 
trabalhadores terceirizados e pre-
carizados, direitos da natureza, dos 
habitantes das vizinhanças dos 
grandes projetos. Um violento e 
unilateral processo de Injustiça 
Ambiental.

A queda no preço do barril de 
petróleo, de US$ 115 em Junho 
2014, para US$ 48 em Janeiro de 
2015, atinge o inicio do segundo 
governo Dilma, concomitante a 
uma profunda crise política no 
pacto de poder hegemônico desde 
Lula em 2003. A prisão de altos 
executivos das empreiteiras e de 
diretores “partidários” da Petrobras explicita os mecanismos da corrupção e a cor-
rupção dos mecanismos. Direita, centro e esquerda já não servem como referencia: 
diante do colapso dos fins, nenhum meio consegue se justificar ética e politicamente. 
Ainda pior, a conturbação do cenário político traz os fantasmas de um muro pré 
Berlim, anacrônicos e farsantes, ora defensores da ditadura militar, ora da soberania 
do país e da Petrobras, seja diante da ameaça vermelha ou yanke.

Embora diga que pode operar com o preço do barril até US$ 45, a Petrobras já declara 
seu “Plano de Desinvestimento” e a venda de ativos, para uns, privatização, para 
outros. A empresa se desfaz de fábricas de fertilizantes, diminui os investimentos em 
portos e refinos, investimentos em outros países, para se concentrar na exploração 
de óleo e gás. 92% da produção nacional são da Petrobras e 75% são de campos marí-
timos.

A atual baixa do barril de petróleo pode ser passageira, fruto de uma nova geopolítica 
global que envolve Rússia, China, Venezuela, países árabes, Ucrânia e a oferta de gás 
e a disseminação do fracking nos EUA e Canadá, além de conflitos civis e militares na 
África e Ásia. O mais seguro aqui é que o preço é volátil e, mesmo quando em baixa, 
não impede a expansão da indústria petroleira e da queima de combustíveis fosseis.

Assim, no Brasil, em meio a toda a crise, a produção de petróleo e gás bate recorde a 
cada ano, alcançando 3 milhões de barris por dia, em janeiro 2015, sendo 27% do pré- 
sal (800 mil bpd).

3. Soberania nacional x soberania dos territórios
Qualquer toxitour nas áreas petroleiras como ao Norte e ao longo da Costa Atlântica 
do Espírito Santo constata:
-Expulsão de comunidades tradicionais, inviabilizando suas economias locais.
-Vazamentos constantes e contaminação da terra e da água de rios e córregos
- Devastação do ambiente marinho e dos territórios pesqueiros.
- Colapso das políticas sociais – saúde, moradia, educação, saneamento – nos distri-
tos e cidades petroleiras.
- Desde o primeiro governo Lula, centenas de empresas da área de petróleo e gás e 
suas associadas invadem o ES, apoiadas por investimentos do BNDES, do PAC e de 
empresas como Petrobras, StatOil, Shell, Total, Chevron, Jurong. O Estado promove 
e incentiva o setor petroleiro, seja oferecendo novos blocos de exploração, seja 
priorizando o setor de petróleo e gás no conjunto das políticas energéticas, destruin-
do direitos territoriais, seja acelerando licenciamentos sem os devidos cuidados de 
precaução e prevenção, seja ainda manipulando a consulta previa.

Em complexas operações financeiras, com arranjos produtivos subcartelizados e 
articulação política em labirinto partidário de poder nacional/estadual/municipal, no 
Espírito Santo as empresas e o Estado seguem interessadas na exploração em terra 
e offshore, realizando pesquisas sísmicas, perfurando novos poços, instalando 
dutos, terminais de óleo e gás, minerodutos, construindo terminais portuários e 
estaleiros navais, ocupando vastas áreas com espaços de logística. A crise pode 
diminuir o ritmo, mas o processo já está em curso.

Ao longo da Costa Atlântica, ou em 
terra no Norte do ES, a exploração 
devasta áreas de Mata Atlântica e 
de grande biodiversidade 
marinha. A expansão petroleira é 
imperativa, subordinando 
territórios pesqueiros, quilombo-
las, campesinos, indígenas, 
pequenos distritos urbanos, todos 
transformados em áreas de sacri-
fício. As condições de sobrevivên-
cia desses povos são destruídas, a 
resistência é expulsa, perseguida 
e criminalizada. Contra a 
expansão desenfreada de novos 
blocos e poços de exploração, não 
se tem o direito de dizer não. Em 
nome da soberania nacional, em 
nada respeitam a soberania dos 
povos e dos territórios!

Nas instancias internacionais e 
nacionais a Economia Verde Petro-
leira compensa seus impactos 
financiando projetos socioambien-
tais, artistas, esportistas, ambien-
talistas, cientistas. Nos processos 
locais, impera o racismo ambiental 
e a violência da polícia do Estado, 
associada muitas vezes a milícias 
privadas, como no emblemático 
caso de assassinato de pescadores 
da Associação Homens do Mar, em 
conflito com a Petrobras na Baia de 
Guanabara, no Rio de Janeiro.

Por outro lado, cidades e distritos 
que convivem com a indústria 
petroleira a mais de décadas, como 
no caso do Norte do Rio de Janeiro e 
no recôncavo na Bahia, demon-
stram que a renda do petróleo não 
é distribuída pelo conjunto da socie-
dade, mas antes disso, gera uma elite local que concentra renda e poder, e grandes 
periferias urbanas e zonas de sacrifício. Indiferentes diante das violações à soberania 
dos territórios, e transigentes com os graves impactos sociais e ambientais da 
indústria petroleira, soa como farsa a defesa da “soberania nacional” e de sua corpo-
ração petroleira, a Petrobras. A experiência de pescadores e quilombolas no ES e na 
BA demonstra que o diálogo com a Petrobras não é em nada mais democrático ou 
transparente, por ser ela (em certa medida!) estatal. Também seus vazamentos e 
violações não são menos impactantes, por ser do Estado.

4. Campanha “Nem um poço a mais!”
Seguindo as injustiças e os conflitos sociais e ambientais relacionados à exploração de 
petróleo e gás, em vários estados da federação, articulando redes nacionais e region-
ais, no campo da sociedade civil brasileira, se faz um debate estratégico, inspirado por 
colegas de Oilwatch Sudamerica.

Cada vez mais movimentos e organizações sociais, independentes e críticos diante do 
nacional desenvolvimentismo ou do neoliberalismo, ambos petroleiros, consideram 
ser de fundamental importância o enfrentamento explícito e direto da expansão do 
modelo petrodependente de sociedade. Sob maior ou menor controle percentual do 
Estado, os leilões de oferta de novos blocos não vão parar, bem como as injustiças 
ambientais de novas explorações em terra e em mar. Em Outubro/2015 está prevista 
a 13ª rodada de licitação da Agencia Nacional do Petróleo (ANP) oferecendo mais 269 
blocos em 22 setores de 10 bacias sedimentares, num total de 125.126 km² localizados 

em 10 estados brasileiros. Conforme ANP:

”Em terra, serão oferecidos sete blocos na Bacia do Amazonas e 22 na do Parnaíba, con-
sideradas como novas fronteiras, com vocação para gás natural. Em bacias maduras, 
foram incluídos 71 blocos na Bacia Potiguar e 85 na do Recôncavo. Total de blocos terres-
tres: 185. No mar, a rodada vai oferecer áreas em bacias sedimentares da margem leste 
brasileira. Na Região Nordeste, serão 10 blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas, quatro na 
de Jacuípe e nove na de Camamu-Almada. Na Região Sudeste, foram incluídos sete 
blocos na Bacia do Espírito Santo e três na de Campos. Na Região Sul, 51 blocos na Bacia 
de Pelotas, considerada como nova fronteira. Total de blocos marítimos: 84.” (ANP Jun-
ho/2015)

Defender os territórios de resistência, criar todos os tipos de barreiras e obstáculos para 
que a expansão não se dê, diminuir seu ritmo acelerado e a qualquer risco, questionar 
sobretudo os usos e modos de vida que &quot;justificam&quot; essa expansão. Uma 
pauta estratégica de campanha junto à sociedade civil brasileira.

Na crítica e enfrentamento da expansão, pescadores e pescadoras artesanais, quilombo-
las, ribeirinhos, camponeses, indígenas, acadêmicos, artistas, estudantes, cicloativistas, 
recicladores e recicladoras urbanas, militantes em defesa dos “territórios de utopia”, inici-
am a campanha “Nenhum poço a mais!”

Uma sentença que soa em apoio às campanhas pela regularização dos territórios 
pesqueiros, indígenas e quilombolas, bem como em defesa de alimentos livres de 
agrotóxicos, de mobilidade urbana, de redução do lixo plástico, e contra as falsas 
soluções para a crise do clima.
Nenhum poço a mais!&quot; faz questionar sobretudo a expansão, e seus falsos motivos. 
Pois &quot;Nenhum poço a mais!&quot; não diz que &quot;já e agora&quot; vai se parar 
de usar petróleo e gás. Ou que vai desempregar todos os trabalhadores da cadeia do 
petróleo, ou ainda que não seja possível ter automóveis e fertilizantes etc. &quot;Nen-
hum poço a mais!&quot; é antes um estratégico apelo para pensar a necessária e urgen-
te diminuição (e melhor seleção) dos usos de combustíveis fósseis, por justiça ambiental 
e climática, em defesa dos territórios de utopia. Afinal, a transição social e energética 
somente será possível, se conseguirmos barrar a expansão desenfreada da civilização do 
petróleo.

CARTA DAS MULHERES QUILOMBOLAS DO ESPÍRITO SANTO
Nós mulheres quilombolas do Espírito Santo reunidas nos dias 13 e 14 de outubro de 
2017 em São Mateus no “Seminário de mulheres quilombolas: a história que quere-
mos contar - territórios livres de petróleo” viemos a público nos manifestar.

Pela defesa do Decreto 4887/03 que nos dá amparo ao processo institucional de regu-
larização dos nossos territórios e portanto a garantia para ir e vir, produzir, criar 
nossos filhos, nossos animais... Porém este Decreto, que foi uma declaração de amor 
para os quilombos do Brasil, está ameaçado com a votação pelo STF da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movida pelo PFL/DEM em 2004. 

Contrariando a Convenção 169 da OIT, este julgamento questiona o nosso direito 
primordial a auto-identificação e nossos direitos territoriais. Precisamos dele para 
garantir a permanência nos nossos territórios de origem e reconstruir nosso horizonte 
de vida. Isto não poderia ser julgado, ao contrário deveria ter força de lei.

Mesmo com este Decreto o índice de violência contra nós está alarmante. 
Só este ano 14 lideranças quilombolas foram cruelmente assassinadas no Brasil. A 
violência vem desde fazendeiros confrontantes com nossos territórios, até o próprio 
governo que não nos defende e se omite diante destes conflitos, passando também 
pelos grandes projetos industriais que invadem nossos territórios quilombolas.

No Espírito Santo, identificamos conflitos com empresas de celulose, de cana e petro-
leiras. Sem respeitar o direito a consulta prévia, livre e informada estes grandes proje-

tos industriais querem nos sacrificar em nome de um desenvolvimento. Vendem 
ilusões de empregos e falsas promessas que não vão nos impactar, mas não é isso o 
que vemos. 

As petroleiras por exemplo, perfuram nosso subsolo com inúmeros poços, rasgam 
áreas sagradas com dutos, contaminam a terra e água com vazamentos constantes, 
põe em risco a segurança das mulheres com a vinda de vários trabalhadores de fora, 
nossa segurança alimentar com a redução de nossas áreas produtivas, empobrecem 
as famílias e a região e escondem as violações de direitos que geram com projetos de 
compensação .

Pelo direito de dizer NÃO, nós mulheres exigimos que nossos territórios sejam respeita-
dos, nossa opinião seja ouvida, nossos projetos sejam implementados, nossa cultura e 
história seja valorizada. Juntas, dizemos SIM a vida livre para os territórios quilombolas!

NEM UM QUILOMBO A MENOS
E

NEM UM POÇO A MAIS!

CONAQ
Coordenação Estadual das Comunidades 
Quilombolas Zacimba Gaba
Associação de Pequenos Agricultores Rurais 
quilombolas de Divino Espírito Santo
Associação de Pequenos produtores rurais 
quilombolas do Córrego de Cacimbas e São 
Domingos de Itauninhas
Associação de pequenos produtores e mora-
dores quilombolas de Nova Vista
Associação quilombola de Dilô Barbosa
Associação dos pequenos agricultores e 
moradores quilombola de Roda D´Água
Associação quilombola de São Jorge
Associação das mulheres quilombolas da 
comunidade de Linharinho
Associação quilombola da comunidade de 
Serraria e São Cristóvão
Associação quilombola da comunidade de 
Santa Luzia/ Montanha
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A exploração do petróleo é violenta contra as mulheres. Esta afirmação pode ser feita 
depois que a Campanha Nem um Poço a Mais realizou um encontro e um intercâm-
bio sobre a questão de gênero em agosto e setembro respectivamente.

Partindo das ameaças e encorajamentos, pudemos trocar com companheiras que 
trouxeram desde o Fórum Suape, em Pernambuco e o FAPP-BG, no Rio de Janeiro 
informações sobre a violência machista-petroleira nos seus Estados, que excluem e 
exploram. O que significou, por exemplo, a chegada de 60 mil “homens de trecho” 
para trabalhar em Suape (muitos casos de gravidez na adolescência, intensificação do 
consumo de drogas e tensão com as milícias). Também com a perda dos mariscos, as 
mulheres tiveram que migrar para outros territórios e com a remoção forçada de 
famílias surgiu muitos casos de depressão. Com a REDUC no Rio, a pobreza também 
foi instalada. O acesso à água ficou cada vez mais difícil, apareceram muitos casos de 
câncer, infarto e pressão alta além da forte prostituição e gravidez na adolescência 
com a chegada dos “baianinhos” que vieram para trabalhar. Situações que vulnerabi-
lizam as mulheres.

NEM UM POÇO A MAIS E NEM UMA MULHER A MENOS! 

Mulheres se encontram para intercâmbio de experiências

Do Espírito Santo, ouvimos relatos semelhantes de Conceição da Barra, Campo 
Grande, Povoação, Itaipava, Marataízes e na região metropolitana de Vitória. Desde 
a população ter dobrado na localidade com os homens que vieram de fora para 
trabalhar, à discriminação na oferta e contratação de serviços, o não reconhecimen-
to das mulheres pescadoras, a exclusão de áreas de pesca, a contaminação e a 
perseguição dos órgãos ambientais, são muitas as situações de violência sofridas 
pelas mulheres que vivem no entorno dos empreendimentos petrolíferos. Inclusive 
a violência doméstica com preocupantes e frequentes casos de opressão, perse-
guição e eliminação que o Estado também não resolve.

Ampliando a escala de luta, trouxemos também a referência das amigas equatorian-
as que, em leitura de texto nos ensinaram como o capitalismo sempre explora novas 
fronteiras, como fazem com as mulheres:

“Na prática, assim como as mulheres vêm sendo submetidas ao capital, agora também é a 
escravidão da natureza que permitiria uma acumulação infinita.”… “Por exemplo, no caso do 
Equador, as mulheres e a natureza sofrem igualmente e estão submetidas a essa dupla 
sujeição. A superexploração do trabalho da mulher se soma à criminalização das mulheres 
que se submetem a um aborto, e a natureza poluída e deteriorada é cercada, seus rios são 
represados e ela é transformada em provedora de bens e serviços ecossistêmicos. Ambas são 
postas a serviço da nova matriz produtiva e de conhecimento. Esse plano de modernidade 
capitalista está criando novos tipos de mulheres, menos emancipadas, e novas naturezas, 
menos livres.”

Mas o potencial de força e resistência das mulheres é enorme. Inauguram a luta pelo 
direito de dizer Não e muitas ousam, enfrentam e exigem respeito pelas suas escol-
has livres e independentes. A capixaba e bailarina Luz Del Fuego já na década de 50 
foi um exemplo neste sentido e no filme Divina Luz, de Ricardo Sá, pudemos con-
hecer mais desta grande mulher que teve que enfrentar muitos desafios para poder 
viver a sua natureza.

E pela vontade de dizer Sim realizamos um intercâmbio entre mulheres envolvidas 
com a Campanha Nem um Poço a Mais e grupos populares do Distrito de Patrimônio 
da Penha na região do Caparaó em busca de áreas livres para o bem viver, o 
auto-cuidado e o cuidado com as demais naturezas.

Da guardiã das ervas do Horto São Francisco de Assis, ouvimos sua experiência no 
resgate destes saberes que conforme ela parte de muita observação, intuição, res-
peito, trocas e desejo. E neste caso, o desejo é também o das plantas, de onde e 
quando querem brotar, a quem podem beneficiar com suas propriedades e como se 
combinam nos terrenos. Conhecemos de perto inúmeras ervas do seu quintal, troca-
mos informações sobre seus usos medicinais e ainda praticamos algumas receitas 
curativas. 

A alimentação foi especialmente tratada nas cozinhas abertas a nos oferecer a 

comida de verdade, livre de agrotóxico, preparada entre amigos, diversificada, vege-
tariana e muito saborosa. A cada casa visitada, pães degustados, receitas trocadas, 
memórias avivadas e relações construídas.

Ainda em volta do fogo, a boa cantoria embalou a noite fria das montanhas.

Também com a terapia holística pudemos experimentar a partir do nosso corpo, a 
atenção, o cuidado, o relaxamento e a expressão livre com vivências, danças circu-
lares e regenerativas.

Fomos apresentadas também ao projeto escola Casa da Árvore, onde educadores e 
pais de filhos da primeira infância vêm se dedicando a construção de um ambiente 
pedagógico e lúdico para as crianças através da arte, da troca, da agricultura e perma-
cultura.

E ainda conhecemos as jovens famílias do Sítio Tangará que saíram da cidade em 
busca de uma vida comunitária, plantando e cultivando seus alimentos agroecológi-
cos, cozinhando e comendo juntos, produzindo e comercializando cosméticos natu-
rais, parindo e criando os filhos naturalmente. Investindo nas relações entre si e com 
tudo o que as montanhas oferecem. Se ocupando com o dia-a-dia livre de petróleo.

Enfim, uma oportunidade para cada mulher de coragem renovar suas energias, 
sagradas e imprescindíveis.

por Daniela Meirelles – FASE ES
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A exploração do petróleo é violenta contra as mulheres. Esta afirmação pode ser feita 
depois que a Campanha Nem um Poço a Mais realizou um encontro e um intercâm-
bio sobre a questão de gênero em agosto e setembro respectivamente.

Partindo das ameaças e encorajamentos, pudemos trocar com companheiras que 
trouxeram desde o Fórum Suape, em Pernambuco e o FAPP-BG, no Rio de Janeiro 
informações sobre a violência machista-petroleira nos seus Estados, que excluem e 
exploram. O que significou, por exemplo, a chegada de 60 mil “homens de trecho” 
para trabalhar em Suape (muitos casos de gravidez na adolescência, intensificação do 
consumo de drogas e tensão com as milícias). Também com a perda dos mariscos, as 
mulheres tiveram que migrar para outros territórios e com a remoção forçada de 
famílias surgiu muitos casos de depressão. Com a REDUC no Rio, a pobreza também 
foi instalada. O acesso à água ficou cada vez mais difícil, apareceram muitos casos de 
câncer, infarto e pressão alta além da forte prostituição e gravidez na adolescência 
com a chegada dos “baianinhos” que vieram para trabalhar. Situações que vulnerabi-
lizam as mulheres.

Do Espírito Santo, ouvimos relatos semelhantes de Conceição da Barra, Campo 
Grande, Povoação, Itaipava, Marataízes e na região metropolitana de Vitória. Desde 
a população ter dobrado na localidade com os homens que vieram de fora para 
trabalhar, à discriminação na oferta e contratação de serviços, o não reconhecimen-
to das mulheres pescadoras, a exclusão de áreas de pesca, a contaminação e a 
perseguição dos órgãos ambientais, são muitas as situações de violência sofridas 
pelas mulheres que vivem no entorno dos empreendimentos petrolíferos. Inclusive 
a violência doméstica com preocupantes e frequentes casos de opressão, perse-
guição e eliminação que o Estado também não resolve.

Ampliando a escala de luta, trouxemos também a referência das amigas equatorian-
as que, em leitura de texto nos ensinaram como o capitalismo sempre explora novas 
fronteiras, como fazem com as mulheres:

“Na prática, assim como as mulheres vêm sendo submetidas ao capital, agora também é a 
escravidão da natureza que permitiria uma acumulação infinita.”… “Por exemplo, no caso do 
Equador, as mulheres e a natureza sofrem igualmente e estão submetidas a essa dupla 
sujeição. A superexploração do trabalho da mulher se soma à criminalização das mulheres 
que se submetem a um aborto, e a natureza poluída e deteriorada é cercada, seus rios são 
represados e ela é transformada em provedora de bens e serviços ecossistêmicos. Ambas são 
postas a serviço da nova matriz produtiva e de conhecimento. Esse plano de modernidade 
capitalista está criando novos tipos de mulheres, menos emancipadas, e novas naturezas, 
menos livres.”

Mas o potencial de força e resistência das mulheres é enorme. Inauguram a luta pelo 
direito de dizer Não e muitas ousam, enfrentam e exigem respeito pelas suas escol-
has livres e independentes. A capixaba e bailarina Luz Del Fuego já na década de 50 
foi um exemplo neste sentido e no filme Divina Luz, de Ricardo Sá, pudemos con-
hecer mais desta grande mulher que teve que enfrentar muitos desafios para poder 
viver a sua natureza.

E pela vontade de dizer Sim realizamos um intercâmbio entre mulheres envolvidas 
com a Campanha Nem um Poço a Mais e grupos populares do Distrito de Patrimônio 
da Penha na região do Caparaó em busca de áreas livres para o bem viver, o 
auto-cuidado e o cuidado com as demais naturezas.

Da guardiã das ervas do Horto São Francisco de Assis, ouvimos sua experiência no 
resgate destes saberes que conforme ela parte de muita observação, intuição, res-
peito, trocas e desejo. E neste caso, o desejo é também o das plantas, de onde e 
quando querem brotar, a quem podem beneficiar com suas propriedades e como se 
combinam nos terrenos. Conhecemos de perto inúmeras ervas do seu quintal, troca-
mos informações sobre seus usos medicinais e ainda praticamos algumas receitas 
curativas. 

A alimentação foi especialmente tratada nas cozinhas abertas a nos oferecer a 

comida de verdade, livre de agrotóxico, preparada entre amigos, diversificada, vege-
tariana e muito saborosa. A cada casa visitada, pães degustados, receitas trocadas, 
memórias avivadas e relações construídas.

Ainda em volta do fogo, a boa cantoria embalou a noite fria das montanhas.

Também com a terapia holística pudemos experimentar a partir do nosso corpo, a 
atenção, o cuidado, o relaxamento e a expressão livre com vivências, danças circu-
lares e regenerativas.

Fomos apresentadas também ao projeto escola Casa da Árvore, onde educadores e 
pais de filhos da primeira infância vêm se dedicando a construção de um ambiente 
pedagógico e lúdico para as crianças através da arte, da troca, da agricultura e perma-
cultura.

E ainda conhecemos as jovens famílias do Sítio Tangará que saíram da cidade em 
busca de uma vida comunitária, plantando e cultivando seus alimentos agroecológi-
cos, cozinhando e comendo juntos, produzindo e comercializando cosméticos natu-
rais, parindo e criando os filhos naturalmente. Investindo nas relações entre si e com 
tudo o que as montanhas oferecem. Se ocupando com o dia-a-dia livre de petróleo.

Enfim, uma oportunidade para cada mulher de coragem renovar suas energias, 
sagradas e imprescindíveis.
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É óbvio que o capitalismo se alimenta e se sustenta com a exploração dos 
trabalhadores, das mulheres, dos povos indígenas e da natureza. E quando se pen-
sava que o corpo da mulher era a última fronteira do capitalismo, vemos que os lim-
ites avançam em direção a outros confins: as funções, os ciclos, os elementos e as 
estruturas do mundo natural. A fotossíntese, o ciclo do carbono, a geração da água, 
a criação de biodiversidade e outros processos que recriam a vida no planeta são 
agora mercadorias que podem ser submetidas a abstração, apropriação e comer-
cialização, ou mesmo transformadas em produtos financeiros para investimento.

Na prática, assim como as mulheres vêm sendo submetidas ao capital, agora também 
é a escravidão da natureza que permitiria uma acumulação infinita. Assim como se 
supõe que as mulheres saibam e devam “amar” e, portanto, encarregar-se obrigatori-
amente do cuidado do lar, dos idosos, das crianças ou dos doentes – de forma gratu-
ita, porque não é um trabalho, e sim algo intrínseco a elas – a Mãe Natureza nos 
oferece “serviços” ambientais, porque “sempre fez isso” e é próprio dela.

Nada disso é verdade. Por um lado, o amor por uma pessoa não pode ser usado 
como justificativa para que ela se torne escrava doméstica ou reprodutora de seres 
humanos. Da mesma forma, os dons da natureza não devem ser usados como fonte 
de “serviços”, anteriormente chamados de “capital natural”. Essa mudança de nome 
não deve ser ignorada porque representa o pressuposto de que a natureza tem 
bens e oferece serviços, com extrema abstração, pois já não é Um Capital Ambiental, 
e sim infinitas mercadorias que podem aumentar o capital monetário e financeiro.

O capitalismo não depende apenas do trabalho doméstico – gratuito – mas também 
de que milhões de mulheres mal remuneradas entrem no mercado de trabalho, ou 
seja, é um Capital Humano quase infinito. Assim, os governos costumam promover 
programas de mulheres empreendedoras que trabalham em casa para que, na 
prática, não tenham que descuidar do trabalho doméstico nem precisem da previ-
dência social. Por exemplo, na Amazônia, as empresas petroleiras precisam de mul-
heres para cuidar dos lares enquanto os homens estão trabalhando em atividades 
de extração de hidrocarbonetos, ou para cozinhar ou lavar roupas nos acampamen-
tos, ou precisam de trabalhadoras do sexo em torno de suas operações. No Equador, 
por exemplo, as autoridades se divertem promovendo projetos sustentados por mul-
heres, como aqueles criados para alimentar as hordas de trabalhadores do petróleo 
que invadem territórios para corte e exploração sísmica. No entanto, esses postos de 

Por que a resistência das mulheres diante da 
indústria de extração e das mudanças climáticas?

trabalho têm transformado as mulheres da região em servas do capital petroleiro. O 
mesmo ocorre com a natureza. O mercado de “serviços ambientais” se apropria das 
obras da natureza e as transforma em um tipo de trabalho.

Assim ocorre com os mecanismos de REDD+ e REDD++, e com os projetos desse tipo, 
que têm dupla oportunidade de lucro porque, por um lado, Estados, empresas e 
bancos compram ou vendem serviços ambientais (como o ciclo do carbono), apropri-
ando-se da obra da natureza e, por outro lado, dispõem de comunidades que 
trabalham como qualquer outro estoque de mão de obra barata para cuidar de sua 
mercadoria, e que passam a fazer parte do mercado global. Neste último caso, 
também são as mulheres que cumprem um papel importante ao ser privadas de 
autonomia e criatividade.

Por exemplo, no caso do Equador, as mulheres e a natureza sofrem igualmente e estão 
submetidas a essa dupla sujeição. A superexploração do trabalho da mulher se soma 
à criminalização das mulheres que se submetem a um aborto, e a natureza poluída e 
deteriorada é cercada, seus rios são represados e ela é transformada em provedora de 
bens e serviços ecossistêmicos. Ambas são postas a serviço da nova matriz produtiva 
e de conhecimento. Esse plano de modernidade capitalista está criando novos tipos de 
mulheres, menos emancipadas, e novas naturezas, menos livres.

Com disciplinamento, assim como se faz com as mulheres que querem ser donas do 
seu futuro, o que se quer é “controlar a natureza, dominá-la, viver em harmonia com 
ela, mas saber controlar seus extremos, e se não, continuar sendo suas vítimas” (1). 
Nada mudou no pensamento modernizante desde mais de 300 anos atrás.
Mas, apesar disso, as mulheres e a natureza resistem. Na verdade, são as mulheres 
que estão lutando com mais força nos territórios, diante da entrada de empresas 
petroleiras, mineradoras ou dos serviços ambientais. Elas lutam em casa quando o 
marido quer um trabalho na petroleira; lutam na comunidade porque se opõem a 
projetos de REDD; lutam nas cidades pela democracia. As mulheres são fundamentais 
na resistência ao modelo de extração, são peças-chave no processo de transformação 
anticapitalista. Da mesma forma, a natureza está resistindo com força, manifestan-
do-se com caos climático, enchentes, secas, etc. Devemos conversar com ela e ouvir 
sua mensagem.

Um exemplo de organização e resistência são as mulheres no Equador, onde, em out-
ubro de 2014, houve uma reunião de mulheres que lutam contra a mineração e as 
atividades petroleiras. Dessa reunião surgiu a Declaração do Encontro de Mulheres 
contra Extrativismo e as Mudanças Climáticas, onde se lê:

“Não queremos alternativas de desenvolvimento que significaram a extinção de 
culturas e povos; esse é um desenvolvimento de morte, de destruição, com foco na 
exploração, principalmente do petróleo e dos minerais. Esse desenvolvimento não 
tem futuro, e sabemos disso porque passamos por isso há mais de 500 anos. Nós, 
mulheres, temos a alternativa ao desenvolvimento.

Por isso, PROPOMOS:

recuperar a soberania alimentar
recuperar a soberania hídrica
recuperar a soberania energética, ou seja,
recuperar a Mãe Terra como um nutriente para os nossos corpos e nossa gente
produzir para gerar alimentos saudáveis para o Bom Viver

Por isso estamos lutando para que os minerais permaneçam no subsolo e que o 
petróleo da Amazônia continue inexplorado. Essas são as verdadeiras soluções 
para as mudanças climáticas e uma forma de preservar a nossa biodiversidade, 
que é a nossa verdadeira riqueza “(2).

Existem muitos exemplos como esses. Mulheres andam juntas, construindo soli-
dariedades e criando formas de luta e resistência criativa e valente. 
É hora de as próximas negociações da ONU sobre o clima serem rejuvenescidas e 
feminizadas!

Ivonne Yanez, Acción Ecológica, Equador
Email: ivonne@accionecologica.org
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Também com a terapia holística pudemos experimentar a partir do nosso corpo, a 
atenção, o cuidado, o relaxamento e a expressão livre com vivências, danças circu-
lares e regenerativas.

Fomos apresentadas também ao projeto escola Casa da Árvore, onde educadores e 
pais de filhos da primeira infância vêm se dedicando a construção de um ambiente 
pedagógico e lúdico para as crianças através da arte, da troca, da agricultura e perma-
cultura.

E ainda conhecemos as jovens famílias do Sítio Tangará que saíram da cidade em 
busca de uma vida comunitária, plantando e cultivando seus alimentos agroecológi-
cos, cozinhando e comendo juntos, produzindo e comercializando cosméticos natu-
rais, parindo e criando os filhos naturalmente. Investindo nas relações entre si e com 
tudo o que as montanhas oferecem. Se ocupando com o dia-a-dia livre de petróleo.

Enfim, uma oportunidade para cada mulher de coragem renovar suas energias, 
sagradas e imprescindíveis.

Partindo de uma constatação que vivemos numa civilização com profundas desigualdades 
de gênero. Que as mulheres, imprescindíveis, estão em luta e também estão ocupando os 
espaços fundamentais para as tomadas de decisões, além de gerarem energia aos movi-
mentos. Que todos buscamos um mundo de paz, igualdade de direitos e liberdade de 
expressão. E que precisamos conversar sobre isso.

Lamentamos que homens sirvam apenas ao papel do provedor, que o machismo sufoque 
tantas outras possibilidades de expressão, oprima as mulheres e discrimine todas as demais 
identidades de gênero.

Rechaçamos a exploração da mulher. O oportunismo machista e capitalista impôs à mulher 
um lugar de subalternidade, determinou o seu papel de cuidadora do lar, desvalorizou o seu 
trabalho e tentou manipular o seu corpo.

Partindo do pressuposto que a exploração de petróleo gera incontáveis danos ao planeta, 
que seu uso gera dependência e sua ganância leva à guerra. Que o tempo de vida para a 
civilização petroleira é curto. Que uma civilização pós petroleira é possível e urgente.

Lamentamos que a exploração petroleira em tão pouco tempo tenha arruinado com tantas 
possibilidades de vidas e que petroleiras e governantes insistam em manipular acordos 
internacionais para manter a engrenagem do capital funcionando.

Rechaçamos a exploração da natureza. O oportunismo petroleiro impôs à natureza um 
lugar de extração ilimitada, determinou o seu controle pelas tecnologias, mercantilizou suas 
propriedades e a colocou a seu serviço.

Conclamamos a todos os seres humanos a se reconectarem com suas naturezas mais pro-
fundas, a dialogarem entre os diferentes e abrir espaço para que as naturezas sejam e exis-
tam por si só.

RUMO A UM MUNDO PARA TODAS AS NATUREZAS
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Lamentamos que a exploração petroleira em tão pouco tempo tenha arruinado com tantas 
possibilidades de vidas e que petroleiras e governantes insistam em manipular acordos 
internacionais para manter a engrenagem do capital funcionando.

Rechaçamos a exploração da natureza. O oportunismo petroleiro impôs à natureza um 
lugar de extração ilimitada, determinou o seu controle pelas tecnologias, mercantilizou suas 
propriedades e a colocou a seu serviço.

Conclamamos a todos os seres humanos a se reconectarem com suas naturezas mais pro-
fundas, a dialogarem entre os diferentes e abrir espaço para que as naturezas sejam e exis-
tam por si só.

É óbvio que o capitalismo se alimenta e se sustenta com a exploração dos 
trabalhadores, das mulheres, dos povos indígenas e da natureza. E quando se pen-
sava que o corpo da mulher era a última fronteira do capitalismo, vemos que os lim-
ites avançam em direção a outros confins: as funções, os ciclos, os elementos e as 
estruturas do mundo natural. A fotossíntese, o ciclo do carbono, a geração da água, 
a criação de biodiversidade e outros processos que recriam a vida no planeta são 
agora mercadorias que podem ser submetidas a abstração, apropriação e comer-
cialização, ou mesmo transformadas em produtos financeiros para investimento.

Na prática, assim como as mulheres vêm sendo submetidas ao capital, agora também 
é a escravidão da natureza que permitiria uma acumulação infinita. Assim como se 
supõe que as mulheres saibam e devam “amar” e, portanto, encarregar-se obrigatori-
amente do cuidado do lar, dos idosos, das crianças ou dos doentes – de forma gratu-
ita, porque não é um trabalho, e sim algo intrínseco a elas – a Mãe Natureza nos 
oferece “serviços” ambientais, porque “sempre fez isso” e é próprio dela.

Nada disso é verdade. Por um lado, o amor por uma pessoa não pode ser usado 
como justificativa para que ela se torne escrava doméstica ou reprodutora de seres 
humanos. Da mesma forma, os dons da natureza não devem ser usados como fonte 
de “serviços”, anteriormente chamados de “capital natural”. Essa mudança de nome 
não deve ser ignorada porque representa o pressuposto de que a natureza tem 
bens e oferece serviços, com extrema abstração, pois já não é Um Capital Ambiental, 
e sim infinitas mercadorias que podem aumentar o capital monetário e financeiro.

O capitalismo não depende apenas do trabalho doméstico – gratuito – mas também 
de que milhões de mulheres mal remuneradas entrem no mercado de trabalho, ou 
seja, é um Capital Humano quase infinito. Assim, os governos costumam promover 
programas de mulheres empreendedoras que trabalham em casa para que, na 
prática, não tenham que descuidar do trabalho doméstico nem precisem da previ-
dência social. Por exemplo, na Amazônia, as empresas petroleiras precisam de mul-
heres para cuidar dos lares enquanto os homens estão trabalhando em atividades 
de extração de hidrocarbonetos, ou para cozinhar ou lavar roupas nos acampamen-
tos, ou precisam de trabalhadoras do sexo em torno de suas operações. No Equador, 
por exemplo, as autoridades se divertem promovendo projetos sustentados por mul-
heres, como aqueles criados para alimentar as hordas de trabalhadores do petróleo 
que invadem territórios para corte e exploração sísmica. No entanto, esses postos de 

trabalho têm transformado as mulheres da região em servas do capital petroleiro. O 
mesmo ocorre com a natureza. O mercado de “serviços ambientais” se apropria das 
obras da natureza e as transforma em um tipo de trabalho.

Assim ocorre com os mecanismos de REDD+ e REDD++, e com os projetos desse tipo, 
que têm dupla oportunidade de lucro porque, por um lado, Estados, empresas e 
bancos compram ou vendem serviços ambientais (como o ciclo do carbono), apropri-
ando-se da obra da natureza e, por outro lado, dispõem de comunidades que 
trabalham como qualquer outro estoque de mão de obra barata para cuidar de sua 
mercadoria, e que passam a fazer parte do mercado global. Neste último caso, 
também são as mulheres que cumprem um papel importante ao ser privadas de 
autonomia e criatividade.

Por exemplo, no caso do Equador, as mulheres e a natureza sofrem igualmente e estão 
submetidas a essa dupla sujeição. A superexploração do trabalho da mulher se soma 
à criminalização das mulheres que se submetem a um aborto, e a natureza poluída e 
deteriorada é cercada, seus rios são represados e ela é transformada em provedora de 
bens e serviços ecossistêmicos. Ambas são postas a serviço da nova matriz produtiva 
e de conhecimento. Esse plano de modernidade capitalista está criando novos tipos de 
mulheres, menos emancipadas, e novas naturezas, menos livres.

Com disciplinamento, assim como se faz com as mulheres que querem ser donas do 
seu futuro, o que se quer é “controlar a natureza, dominá-la, viver em harmonia com 
ela, mas saber controlar seus extremos, e se não, continuar sendo suas vítimas” (1). 
Nada mudou no pensamento modernizante desde mais de 300 anos atrás.
Mas, apesar disso, as mulheres e a natureza resistem. Na verdade, são as mulheres 
que estão lutando com mais força nos territórios, diante da entrada de empresas 
petroleiras, mineradoras ou dos serviços ambientais. Elas lutam em casa quando o 
marido quer um trabalho na petroleira; lutam na comunidade porque se opõem a 
projetos de REDD; lutam nas cidades pela democracia. As mulheres são fundamentais 
na resistência ao modelo de extração, são peças-chave no processo de transformação 
anticapitalista. Da mesma forma, a natureza está resistindo com força, manifestan-
do-se com caos climático, enchentes, secas, etc. Devemos conversar com ela e ouvir 
sua mensagem.

Um exemplo de organização e resistência são as mulheres no Equador, onde, em out-
ubro de 2014, houve uma reunião de mulheres que lutam contra a mineração e as 
atividades petroleiras. Dessa reunião surgiu a Declaração do Encontro de Mulheres 
contra Extrativismo e as Mudanças Climáticas, onde se lê:

“Não queremos alternativas de desenvolvimento que significaram a extinção de 
culturas e povos; esse é um desenvolvimento de morte, de destruição, com foco na 
exploração, principalmente do petróleo e dos minerais. Esse desenvolvimento não 
tem futuro, e sabemos disso porque passamos por isso há mais de 500 anos. Nós, 
mulheres, temos a alternativa ao desenvolvimento.

Por isso, PROPOMOS:

recuperar a soberania alimentar
recuperar a soberania hídrica
recuperar a soberania energética, ou seja,
recuperar a Mãe Terra como um nutriente para os nossos corpos e nossa gente
produzir para gerar alimentos saudáveis para o Bom Viver

Por isso estamos lutando para que os minerais permaneçam no subsolo e que o 
petróleo da Amazônia continue inexplorado. Essas são as verdadeiras soluções 
para as mudanças climáticas e uma forma de preservar a nossa biodiversidade, 
que é a nossa verdadeira riqueza “(2).

Existem muitos exemplos como esses. Mulheres andam juntas, construindo soli-
dariedades e criando formas de luta e resistência criativa e valente. 
É hora de as próximas negociações da ONU sobre o clima serem rejuvenescidas e 
feminizadas!

Ivonne Yanez, Acción Ecológica, Equador
Email: ivonne@accionecologica.org
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COMPILAÇÃO 
DE DESASTRES 
NO brasil

Baía da Guanabara, 1975
Ocorre o primeiro derramamento de 
petróleo no Brasil, quando 6 mil toneladas 
de óleo vazaram na Baía de Guanabara, 
ocasionado por um cargueiro. Em 2019 
pescadores ainda convivem com derra-
mamentos  na região e com os impactos 
gerados pela contaminação.

Cubatão, SP - 1996
Soda cáustica vaza da refinaria da 
Petrobras em Cubatão e provo-
cou problemas respiratórios em 
114 pessoas. A multa aplicada 
pela Cetesb foi R$ 72 mil. 

São Sebastião - 1994
2,7 milhões de litros saem de um 
oleoduto e atinge 18 praias do 
litoral norte (São Sebastião), 
tornando-as impróprias para 
banho. Petrobras é multada em 
CR$ 2.984 -equivalente a um 
maço e meio de cigarro na época. 

Angra dos Reis, RJ – 1990
Cerca de 40 toneladas de óleo 
espalham-se por mais de 30 km 
no mar, em Angra dos Reis (RJ), 
após um acidente de um rebo-
cador com um navio petroleiro. 

Baía de Guanabara, RJ – 1997
O rompimento do duto da Petrobras que liga a Refinar-
ia de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro vazou 2,8 
milhões de litros de óleo que foram direto para os 
manguezais da Baía de Guanabara. No mesmo ano, 
outro vazamento derrama 600 mil litros de petróleo da 
Reduc na Baía de Guanabara e atinge 4 mil  metros 
quadrados de manguezal. Em 2001, outro acidente 
espalha 140 toneladas de catalisador na atmosfera, da 
Refinaria Duque de Caxias (RJ).

Baía de Guanabara, RJ – 2000
Vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo cru com o rompimento de duto de Refinaria 
Duque de Caxias (Reduc). O vazamento criou uma faixa de óleo na água com mais de 50 km 
quadrados. A mancha de óleo chegou ao manguezal e contaminou a Área de Proteção Ambi-
ental (APA) de Guapimirim dizimando muitas espécies da fauna e da flora acarretando 
prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Laudo da Coppe/UFRJ, divulgado em 30 de 
março, concluiu que o derrame de óleo foi causado por negligência da Petrobras.

Santos, SP – 1983
Cerca de 1,5 milhão de litros de óleo vazam do oleoduto 
da Rio-Santos no canal de Bertioga e outras 17 praias. 

Bacia de Campos, RJ – 1984
37 trabalhadores morrem afogados e outros 17 ficam 
feridos na explosão de uma plataforma da Petrobrás na 
Bacia de Campos. Dez anos depois, em 1994, 350 mil litros 
de petróleo são derramados de outra plataforma da 
Petrobras na Bacia de Campos. Uma mancha de 450 km² 
foi formada.

São José dos Campos – 1994
Cerca de 500 mil litros de óleo vazam da turbulação da 
Revap, em São José dos Campos (SP), e atinge o córrego 
Lambari. Em 1998, uma rachadura de cerca de um 
metro na tubulação que liga a refinaria São José dos 
Campos ao Terminal de Guararema causa outro vaza-
mento de 1, 5 milhões de litros de óleo de combustível 
no rio Lambari. O duto estava há cinco anos sem 
manutenção.

Cubatão, SP – 1984
Rompimento de um duto de 
gasolina da Petrobras provoca 
incêndio na favela de  Vila Socó, 
em Cubatão. Setecentos mil litros 
vazam. O desastre deixa 93 
mortes e 2.500 desabrigados.
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Bacia do Rio Iguaçu (PR) – 2000
Vazamento de 4 milhões de litros de óleo da 
refinaria da Petrobras, em Araucária e atingem 
o Rio Iguaçu (PR). Obviamente o desastre 
afetou a fauna e a flora da região. 

Ilha de Maré, BA – 2013
Vazamento de óleo lubrificante após incêndio do 
navio Golden Miller, na praia do Botelho, Ilha de 
Maré. O incêndio foi provocado após exploração na 
área interna do Porto de Aratu. O acidente causou 
uma mancha e gerou contaminação na Baía de 
Todos-os-Santos.

Bacia de Campos, RJ – 2011 
Vazamento do Campo de Frade, 
administrada pela empresa Chevron 
classificado como um dos maiores e 
piores vazamentos de petróleo no 
Brasil.  Embora o vazamento de 
milhões de litros de óleo no mar da 
Bacia de Campos não tenha aconte-
cido perto da costa e de ecossiste-
mas sensíveis, os prejuízos a fauna 
teriam sido incalculáveis, segundo 
afirmações dos especialistas do Inea 
(Instituto Estadual do ambiente), na 
ocasião. A PF indiciou a empresa 
pelo vazamento e por afundar o 
óleo no mar, no lugar de removê-lo. 
A plataforma SEDOC 706, que perfu-
rou os três poços da Chevron de 
onde saiu o vazamento na Bacia de 
Campos, é da Transocean, a mesma 
empresa que operava com a British 
Petroleum no Golfo do México.

Porto Paranaguá, PR – 2001
Derramamento pela Petrobras de 400 mil litros 
de nafta no mar próximo ao Porto de Paranaguá 
(PR).
2002  - Explosão e derramamento de óleo em 
Paranaguá pelo navio Vicuna. O metanol que 
vazou do naviou se expalhou por um raio de 
300metros e entrou em combustão por diversas 
horas.
2004 - A explosão do cargueiro chileno Vicuña, 
no porto de Paranaguá (PR), foi considerado o 
maior vazamento em 20 anos na Baía. Quatro 
tripulantes dos 24 que estavam a bordo morre-
ram e cerca de um milhão de litros de metanol e 
cinco milhões de litros de óleo combustível 
vazaram no mar. Centenas de animais, incluindo 
crustáceos, golfinhos, tartarugas e aves aquáti-
cas, foram encontradas mortas na região.

Angra dos Reis, RJ – 2015
Vazamento de 560 litros de óleo cru da Transpetro. 30 quilômetros de contaminação. 
Campo de Camorim, SE 
Em abril de 2015, o vazamento de um duto que interliga as plataformas de produção PCM-5 
e PCM-6, no campo de Camorim, na Bacia de Sergipe-Alagoas, despejou 7 mil litros de óleo 
no mar. Na ocasião, foram atingidas as praias Abaís e Saco, no litoral sergipano, e Mangue 
Seco e Costa Azul, na Bahia. 2016 - Petrobras derrama  mais 1,8 mil litros de óleo bruto no 
litoral sul de Sergipe. A mancha atingiu 30 km de praias e impactou cerca de 100 tartarugas  
que haviam depositado seus ovos nas áreas atingidas pelo derramamento neste período.

Praia de Tramandaí, RS – 2012
1,2 milhões de litros – rompimento de duto da 
Transpetro atinge a praia de Tramandaí, RS. 
Em 2014, a mesma região foi atingida por 
cerca de 4 mil litros, ocasionados pelo mesmo 
problema, rompimento dos mangotes um 
tipo de duto submarino.

Bacia de Campos, RJ – 2001
A plataforma P-36 afunda na Bacia de 
Campos. Onze funcionários morrem e 
1,5 milhão de litros de óleo vazam no 
mar. Os mortos eram todos inte-
grantes da equipe de emergência. 
Após um período de investigação 
sobre as causas do acidente, a Agência 
Nacional de Petróleo e Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) concluiu que o 
acidente se deveu à “não conformi-
dade quanto a procedimentos opera-
cionais, de manutenção e de projeto”.
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COMPILAÇÃO DE DESASTRES NO MUNDO
1.   Ixtoc I, Campeche, Golfo do México (junho/1979)
causado pelo rompimento da plataforma mexicana Ixtoc 1, provocou o derramamento em 
torno de 454 mil toneladas de óleo, impactando uma enorme extensão costeira.

3.   Nowruz, Irã, Golfo Pérsico 
(fevereiro/1983)
Volume: 260 mil toneladas  (144 piscinas 
olímpicas) . Durante a Primeira Guerra do 
Golfo, um tanque colidiu com a platafor-
ma de Nowruz causando o vazamento 
diário de 1500 barris de petróleo. 

7.   1991 - Três pessoas ficam feridas numa 
explosão ocorrida na plataforma Fulmar 
Alpha, da Shell, no Mar do Norte.

8.   1992 - Poço de petróleo Fergana 
Valley, Uzbequistão (março/1992) 
–explosão do poço terrestre situado no 
Vale da Fergana, lançou cerca de 285 
mil toneladas de óleo, contaminado 
áreas de agricultura da região.

10. 2002 - Petroleiro MV Prestige, Galícia, 
noroeste da Espanha (novembro/2002) - 
um dos tanques do petroleiro grego Pres-
tige explode, ficando seriamente danifi-
cado. França, Portugal e Espanha proibi-
ram o navio avariado de atracar em seus 
portos, com receio de dano ambiental na 
zona costeira. Sem ter onde ir, o navio 
acaba afundando em 13 de novembro de 
2002, durante uma tempestade, derra-
mando cerca de 77 mil toneladas de 
petróleo no mar. Mais de  295km da 
costa e 90 praias foram contaminadas. 

9. 1994 – República Autônoma dos Komi, 
norte da Rússia (agosto/1994) – um oleo-
duto se rompeu, contaminando os 
campos de Usinsk e os rios Usa e Kolva. 
Foram lançadas aproximadamente 300 mil 
toneladas de petróleo.

4. 1988 - Uma refinaria da empresa francesa 
Total Petroleum explode e afunda na costa 
de Bornéu. Quatro trabalhadores morrem.

11.  DEEPWATER HORIZON (2010):A 
plataforma pertencente à empresa 
Beyond Petroleum explodiu com 126 
pessoas a bordo, afundando menos de 
48 horas depois. 11 trabalhadores mor-
reram. Por uma falha no sistema de 
segurança, a tampa do poço onde era 
extraído o petróleo ficou aberta. Ao 
todo, 206 milhões de galõesforam liber-
ados na água. 

2.   1980 - A plataforma Alexsander Keillan de 
Ekofish, no Mar do Norte, naufraga, deixando 
123 mortos. 

6.  Guerra do Golfo, Kuwait, Golfo Pérsico 
(janeiro/1991) 
Volume: 1 milhão e 360 mil toneladas (753 
piscinas olímpicas) No desastre ambiental 
do Golfo morreram mais de mil golfinhos, 
65 mil tartarugas, 12% dos pelicanos e 32 % 
das gaivotas. O acidente causou impacto 
imensurável sobre os bancos de corais e 
várias outras espécies em terra. Foram 
gastos U$14 bilhões com a despoluição. 

5. 1989 - Três pessoas ficam feridas com a 
explosão de uma plataforma da empresa 
californiana Union Oil Company. Ela opera-
va na Enseada de Cook, no Alasca.

Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais
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Senhoras e Senhores,
Boa noite.
Sejam todas benvindas!
E todos benvindos!

Hoje é uma noite de festa.
E de alegria.
Para reencontrar colegas.
Para relembrar.
Reavivar a memória
Coletiva!

Dos encontros, dos intercâmbios, dos 
seminários,
Das visitas nas comunidades e nos 
territórios,
Dos atos e mobilizações de protesto.
Uma noite para comemorar esses anos de 
percurso
Da Campanha Anti-petroleira
Nem um poço a mais!

Embora esse o período nefasto, de um 
governo federal racista, machista e 
autoritário.
Tempo de expansão petroleira, de destru-
ição da Natureza, de violação de Direitos 
Humanos e de criminalização de seus 
defensores e defensoras. 
Não importa! Vamos resistir!

Hoje é um dia de celebração.
Entre ativistas da Campanha,
Escolhemos 30 pessoas/comunidades/or-
ganizações/coletivos,
30 experiências capixabas:
De luta antipetroleira e de construção de 
alternativas.

São os guardiões e as guardiãs da Natureza.

29 de julho, museu capixaba do negro, vitória , espírito santo

Gente da Pesca Artesanal, das Aldeias 
indígenas, dos Quilombos, dos acampa-
mentos e assentamentos do MST, gente 
da cidade e das periferias urbanas.
Gente que se engaja 
Na proteção e na defesa,
No zelo e no cuidado:
Com a terra, com a água, com a mata, 
com a cidade.
Com os territórios naturais e mentais.
Gente que, 
Por seus modos de vida, por suas ativi-
dades e realizações, 
Vamos premiar e celebrar!
Sejam bem vindas as Guardiãs e os 
Guardiões da Natureza.

Vamos dar início à premiação!

premiação guardiãs e guardiões na natureza 2019

Rosa Maria Nascimento Miranda é uma voz de sabedoria, de 
justiça, de horizonte. De coração enorme, defende a nature-
za dos seus, dos outros e de todos. Sem medir esforços, 
suas causas são pela igualdade e pelos direitos das 
crianças, dos jovens, das mulheres, dos negros. Pelo 
acesso à cultura e à alimentação de qualidade para o corpo 
e a alma, como promovem encantadoramente junto ao 
grupo Kisile. 

Dona Rosa
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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É um coletivo cultural, vinculado às religiões de matriz afri-
cana, especialmente o Candomblé. Localizado em 
Fundão, possui mais de 10 anos de existência. É um 
exemplo de sustentabilidade ecológica e econômica, 
através das suas práticas, vivências e ritos. É um símbo-
lo da resistência da cultura ancestral afro-brasileira, 
fomentando a preservação da memória tendo a nature-
za e suas divindades como seu ponto de partida. O fogo, 
a terra, a água, o ar são seus elementos essenciais para 
o conhecimento e a preservação da religiosidade dos 
povos tradicionais. 

Iaoto
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

É um coletivo cultural, vinculado às religiões de matriz afri-
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o conhecimento e a preservação da religiosidade dos 

É um quilombola da comunidade de Angelim 1, em Conceição 
da Barra. Formado nas tradicionais Escolas Famílias, João é 
técnico agrícola experiente e importante educador popular, 
tendo lecionado em assentamento do MST e atuado na 
equipe da FASE ES. João é um agricultor visionário: quer 
fazer o caminho contrário! Sabe como reconverter um 
talhão de eucalipto em terra produtora de água e alimento! 
Em seu território familiar e nas áreas de Retoma de Angelim, 
João desenvolve um plano de manejo, baseado em uma agro-
ecologia de artesanato: zela com extremo cuidado e observa 
atentamente cada semente, muda, planta, fruto.

João Batista Guimarães
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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São criadores da Oficina do Lixo. Pesquisadores independentes, 
nos fazem refletir sobre o consumo, os usos e abusos, sobre a 
cultura insustentável dos descartáveis. Reviram no lixo os vícios 
de uma sociedade cada vez mais  petrodependente. E ensinam 
experimentos de redução do uso, de re-uso e descarte 
responsáveis com a Natureza. 

Gabriel Lavinsky e Yolanda Faustini
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

Almanaque Campanha Nem Um Poço a Mais

Um dos mais importantes jornalistas do Espírito Santo. Sua fotografia 
singular é a imagem  das lutas, dos territórios  e da cultura dos povos 
tradicionais. Seus textos cortam como faca.  Denunciam os crimes 
ambientais!       E são fontes preciosas para qualquer pesquisa 
interessada em outras versões, não oficiais, do contexto político e 
ambiental do Estado. Impossível não consultá-los, se o objetivo é 
compreender de perto a devastadora chegada dos grandes 
projetos que destruíram a Natureza e os territórios. Ainda no 
Jornal do Brasil, nos anos 60 e 70, enfrentou a ditadura militar, a 
Aracruz, a Vale, a Petrobras, a CST. Fundador do Jornal Século 
Diário, enfrenta o monopólio da comunicação regional. É um 
inimigo número 1, perseguido pelas grandes empresas que o 
criminalizam com dezenas de processos judiciais. Mas Rogério 
Medeiros nunca desiste de seu compromisso com a verdade dos 
fatos. Por isso temos a honra de premiá-lo como narrador-mor, 
Guardião da Natureza!

Rogério Medeiros
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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Cineasta, produtor, cameraman, roteirista e diretor capixaba. 
Seus documentários fazem ver desde dentro os principais 
conflitos sociais e ambientais envolvendo as grandes em-
presas e os povos tradicionais no ES. Na tela, suas imagens 
são vivas: saltam dos territórios, das pessoas, dos mutirões 
de plantios, das marchas e mobilizações. Seus filmes “Cru-
zando o Deserto Verde”, “A Retomada de Linharinho”, “Nem 
um poço a mais”, exibidos nos territórios e em muitos 
países, são sempre estratégicos na narrativa das lutas dos 
povos capixabas contra a monocultura do eucalipto e a 
indústria petroleira.

Ricardo Sá
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

É uma mulher marisqueira, caranguejeira, pescadora, cozinheira, 
criadora de abelhas que vive em São Miguel, em São Mateus. 
Enfrenta a Petrobras em sua vizinhança imediata, e é testemu-
nha constante dos impactos de poços maduros de gás e 
petróleo, de dutos e terminais.Com sua fala autêntica e ferina, 
Sílvia não se intimida diante das empresas e do Estado. Cobra 
seus direitos onde estiver, seja em audiência pública da ANP no 
RJ, seja na mesa de abertura do FAMA, em Brasília, seja em 
audiência com a Samarco em São Mateus.  

Silvia Lafaiet Pires

Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

É um jornalista, do rádio e da música, do vídeo e do cine-
clubistmo, do texto e da internet.  Um ativista da 
resistência e da palavra. Fundador de Soy Loco por Ti e 
do Cineclube El Caracol, Vitor atua no plano local, no 
regional e no internacional, com recorte de América 
Latina. Articula a agroecologia no CSA do Sapê do 
Norte/Região Metropolitana de Vitória, contribuindo 
com a comercialização de alimentos provenientes das 
Retomadas Quilombolas. Um defensor de direitos 
humanos e da natureza.

Vitor Taveira Rocha
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

É uma fantástica experiência de educação popular. Com arte 
e cultura, debate as questões de raça, de gênero, sexuali-
dade, meio ambiente. Localizado em Vitória, nos man-
guezais de Maria Ortiz, o Risoflora é uma iniciativa de 
jovens da periferia urbana. Jovens que ensinam. Jovens que 
aprendem. Jovens que se preparam a educação escolar e 
para o ENEM. Jovens que se preparam para a vida.

O Curso Risoflora
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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É uma liderança da pesca artesanal e presidente da Associação 
de Pescadoras de Porto de Santana, em Cariacica. Defende o 
direito das mulheres marisqueiras, o manguezal, os mariscos 
e berçários, diante da contaminação dos portos e das 
empresas que atuam na região metropolitana. Articula lutas 
locais com movimentos regionais e nacionais de pescadores 
e pescadoras artesanais. Vigia de perto as políticas públicas e 
é membro do CONSEA-ES.

Neia (Rosinea Pereira Vieira)

Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

É uma quilombola da comunidade de Divino Espírito Santo, em São 
Mateus. Com profundo conhecimento dos territórios do Sapê do 
Norte, da legislação e do modo de vida quilombola, Katia é uma 
referência para qualquer pesquisa, informação e política 
quilombola. Embora jovem, é uma experiente liderança 
política, ouvida por governantes e parlamentares em Brasília, 
em Vitória, em todo Brasil. Katinha é fundadora da Comissão 
Quilombola de São Mateus, da Comissão do Sapê do Norte, da 
Comissão Estadual Quilombola Zacimba Gaba. Atua no plano 
local, contra a Petrobras e a Suzano, e monitora políticas públi-
cas nacionais e regionais. É dirigente da Coordenação Nacional de 
Quilombos (CONAQ). 

Katia dos Santos Penha
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

É um experiente pescador artesanal e liderança dos movi-
mentos de pescadores no ES. Preside a Associação de Pesca-
dores de Povoação, comunidade de pesca artesanal na foz 
do Rio Doce, em Linhares. Na defesa de seu território, 
enfrenta os crimes da Petrobras e da Samarco, denuncia os 
licenciamentos ambientais do Estado, e a farsa dos condi-
cionantes e compensações. Sábio ancião, contador de 
casos, conhece inúmeras artes de pesca.

Simião Barbosa dos Santos
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

Rio Doce, em Linhares. Poços maduros de petróleo e gás e dutos 
foram instalados pela Petrobras dentro da aldeia, na imediata 
vizinhança das casas e famílias da comunidade.Já testemunhou 
diversos vazamentos, um deles de tal magnitude que explodiu 
óleo pelas casas, obrigando as famílias a saírem da aldeia. Luta 
contra a Petrobras em defesa dos direitos indígenas e da 
Natureza.

Cacique Zé Barcelos

Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

É um veterano defensor de direitos humanos e da natureza, 
habitante de Barra do Riacho, em Aracruz. Ex diretor do Sindi-
cato dos Portuários, membro fundador da Rede Alerta 
contra o Deserto Verde, Herval é um símbolo da resistência 
capixaba. Tem participação ativa nas lutas por moradia, em 
defesa da água e dos rios da região, na luta indígena, na 
defesa da saúde, da pesca, da reforma agrária e da natureza. 
Herval é ciclista de longas distâncias.

Herval Nogueira Junior
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

Uma pessoa de paz e fé. Conhece de longa data o território da 
pesca artesanal na região de Linhares e entorno do Rio 
Doce. É testemunha da chegada da Petrobras na região, das 
primeiras sísmicas em terra, da devastação da Natureza. 
Conhecendo por dentro as violações e os danos da 
indústria petroleira, Jamilson atua pela Igreja Católica, na 
capilaridade social, e contribui com a visibilidade e a articu-
lação das lutas locais dos mais vulnerabilizados.

Jamilson Euzebio Leite
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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Galdene Santos é uma defensora de direitos humanos e da 
natureza de primeira ordem. Tem uma trajetória de 
luta em Fóruns, Conselhos, Movimentos, Comissões e 
grupos ligados à defesa das causas mais diversas 
como economia solidária, cultura negra e popular, 
territórios da pesca artesanal, criança e adolescen-
te. Sua garra traz a coragem e força de uma mulher 
e mãe que luta com encanto, alegria e cantoria, inde-
pendente das adversidades. Hoje se articula e repre-
senta o CDDH da Serra e o MNDH no ES.

Gal  
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

É uma defensora de várias causas e povos. Habitante de Barra 
do Riacho, em Aracruz, conhece de perto os modos de vida e 
resistência na vizinhança da Petrobras, das fábricas de celu-
lose da Suzano, do Estaleiro Jurong e demais empresas que 
lá se instalaram. Joice sempre está mobilizada para a 
defesa do Rio Doce, pela qualidade da água, pelas causas 
indígenas e da pesca artesanal da região.  

Joeci Santos Lopes
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019

Edineia Rosa Neves é militante do movimento de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra do ES. Orga-
niza e atua na luta pela Reforma Agrária e pelos territórios 
tradicionais e camponeses. Acampada, ameaçada e 
enfrentando reintegrações de posse da Petrobras e da 
Suzano, é uma importante referência da luta das mulheres 
sem terra contra a monocultura do eucalipto e a expansão 
petroleira no ES.

Néia 
É uma referência regional e nacional da luta pela pesca arte-
sanal. Presidente da Federação Estadual de Pescadores e da 
Associação de Pescadores de Jacaraípe, na Serra, Nego 
articula 68 associações e colônias do Espírito Santo. Com 
autonomia e independência política, Nego pressiona 
Estado, prefeituras e grandes petroleiras, vigilante na 
defesa dos direitos dos povos da pesca.

Nego da Pesca - Manoel Bueno dos Santos

Guardiãs e Guardiões da Natureza 2018
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Nego da Pesca - Manoel Bueno dos Santos

Guardiãs e Guardiões da Natureza 2018

Dona Dora é uma importante liderança regional, mulher, 
negra e artesã do mar, habitante na Praia das Neves, em 
Presidente Kennedy, no extremo Sul do Espírito Santo. 
Uma referência para o artesanato, para a economia 
solidária e popular, para as lutas das mulheres negras 
capixabas. Defensora de direitos humanos, Dona Dora 
monitora de perto as políticas públicas e as violações 
dos portos e petroleiras que atuam no Sul do ES. 

Maria Auxiliadora Santos
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2018
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solidária e popular, para as lutas das mulheres negras 
capixabas. Defensora de direitos humanos, Dona Dora 
monitora de perto as políticas públicas e as violações 
dos portos e petroleiras que atuam no Sul do ES. 

Guardiãs e Guardiões da Natureza 2018

Benedito Matias Porto é um pescador sábio e ancião, referên-
cia estadual e nacional da pesca artesanal. Vive em Con-
ceição da Barra. Ativista incansável, Seu Bi é membro fun-
dador de várias organizações representativas da pesca: 
associações municipais, federação estadual e movimento 
nacional (MPP). Contra as grandes empresas petroleiras, 
defende as águas, a natureza e seus povos. Excelente narra-
dor e contador de casos, Seu Bi tem uma sabedoria preciosa: 
na memória da própria vida, narra a história da luta dos pes-
cadores e pescadoras no Espírito Santo e em todo Brasil.

Seu Bi
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2018
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Antônio Rodrigues de Oliveira é uma importante liderança 
jovem, quilombola do Sapê do Norte. Habita a Retomada de 
Linharinho, em Conceição da Barra, onde desenvolve pre-
ciosos experimentos de bioconstrução e agroecologia. 
Resistindo contra o eucaliptal e a criminalização promovi-
da pela Suzano, Sapezeiro protege o território, planta e 
comercializa alimentos agroecológicos e cuida da mata 
ciliar do Rio São Domingos. Também é cantor, compositor, 
artesão, flautista, faz teatro de bonecos e é um excelente 
orador. Aprendiz da vida e de si mesmo, autodidata, Sape-
zeiro recupera a tradição e atualiza a cultura quilombola.

Sapezeiro
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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Luzinete Serafim Blandino: Mulher de luta. Quilombola da 
Comunidade de São Domingos, em Conceição da Barra, 
sempre recebe muito bem e articula pessoas de difer-
entes gerações do Sapê do Norte em busca de mel-
hores condições de vida, de produção, de educação e 
de saúde. Atenta às políticas públicas e oportunidades 
de mudanças. Grande conhecedora das tradições 
quilombolas, do território no Sapê do Norte e das trans-
formações geradas com a eucaliptocultura. 

Luzia
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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Gessi Cassiano é uma mulher iluminada. Quilombola da 
Comunidade de Linharinho, em Conceição da Barra, no 
Sapê do Norte. Guerreira, enfrenta as grandes empresas 
de petróleo e celulose, denuncia violações e defende os 
direitos humanos. Desenvolve experiências agroecológi-
cas de produção e comercialização de alimentos, e prote-
ge o Rio São Domingos, em cujas margens habita.Organiza 
jovens, mulheres, grupos de jongo. Sua religiosidade de 
matriz africana é uma referência no Sapê do Norte.

Gessi
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2019
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São duas jovens artistas, ativistas do teatro popular, 
dos saraus de música e poesia, da economia 
solidária. Criaram o Coletivo Arte e Cultura, localiza-
do em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, onde 
enfrentam a instalação de portos e a expansão das 
petroleiras na região do pré-sal capixaba.Contra 
essas empresas e projetos de destruição, junto com 
famílias e crianças, encenaram a peça “Quem não 
offshora, não mama! São guardiãs da natureza no Sul 
do Espírito Santo.

Ivny Matos e Kathiuska Antunes
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2018

É uma importante liderança da pesca artesanal no Sul do 
Espírito Santo. Pescadora e marisqueira de raiz, Lucila 
também é presidente da colônia de Itaipava. Cuida e 
protege o mar, os berçários e as pedras de mariscos, 
contra as petroleiras e portos que por lá se instalam. 
Atenta na defesa dos direitos e no monitoramento de 
políticas públicas para a pesca artesanal, Lucila é uma 
referência em toda região, dando visibilidade ao tra-
balho das mulheres na pesca artesanal.

Lucila da Rocha Lopes
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2018

É um símbolo da resistência capixaba contra os grandes pro-
jetos destruidores. Um incansável defensor de direitos 
humanos e da natureza. No ES, esteve presente nas princi-
pais lutas dos povos tradicionais: marchou com os povos 
indígenas guaranis e tupiniquins, acampou com os 
quilombolas do Sapê do Norte e com sem terras, celebrou 
com pequenos camponeses e pescadores. Sábio ancião, 
educador popular, pastor ativista, orador excepcional, Emil é 
uma referência para os movimentos sociais capixabas.

Emil Schubert
Guardiãs e Guardiões da Natureza 2018
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Como impulsionar iniciativas críticas à expansãda 
indústria petroleira? Buscando respostas para esta 
pergunta, a FASE/ES e o SAAP criaram a proposta 
do Fundo Mais Vida Menos Petróleo, apoiado pelo 
projeto de Direitos Humanos da UE. Um total de R$ 
230.000,00 e limite de apoio de R$ 10.000,00 por 
projeto. 
O primeiro passo foi criar o Conselho Gestor do 
Fundo, com 4 integrantes de áreas e movimentos 
sociais do ES (área de abrangência do Fundo) e 
ainda 3 representantes da FASE ES e 2 do SAAP. 
O Conselho Gestor teve por função elaborar os 
critérios, princípios e eixos do Fundo, produzir os 
editais públicos, divulgar, avaliar e selecionar os 
projetos apresentados. Os editais públicos de seleção de projetos tinham por per-
spectiva contribuir com o fortalecimento dos grupos sociais em situações de confli-
to com o complexo petroleiro no Espírito Santo. 

O objetivo era que ampliassem suas capacidades de ação, de gerar transfor-
mações, contribuindo também para fortalecer suas relações e articulações. 
Apoiando iniciativas das organizações representativas dos povos tradicionais, bem 
como de defensores e defensoras de direitos humanos e da natureza, o Fundo 
Mais Vida Menos Petróleo deveria também proteger territórios ameaçados e viola-
dos pela expansão petroleira no campo, no mar e nas cidades.  

As iniciativas deveriam visar: 

1- A produção e difusão de conhecimentos, troca de saberes, intercâmbio e comu-
nicação e arte anti-petroleira, que proporcionassem vivências e debate crítico 
acerca da exploração do petróleo. 
 2- O fortalecimento dos sujeitos, organizações, coletivos comunitários e articu-
lações em defesa dos direitos humanos violados a partir da expansão do complexo 
petroleiro. 
 3- A valorização de modos de vida, tecnologias e produtos menos dependentes do 
petróleo. 
 4- O fortalecimento da organização e atuação social e política das mulheres nos 
territórios impactados pela exploração do petróleo e pela violação dos seus direitos. 

O Edital foi divulgado em sites e redes sociais. Nos territórios, a notícia foi espalha-
da aos quatro cantos pelas lideranças. E foi ainda realizada a Oficina de Nivelamen-
to, quando oferecemos uma capacitação em elaboração e gestão de projetos, para 
que todos pudessem participar em condições mais justas. O primeiro edital rece-
beu, dentro do prazo, 20 projetos, distribuídos dentro dos 4 eixos: 

Eixo 1 -O Complexo petroleiro no Espírito Santo e as Mulheres (1 projeto); Eixo 2 - 
O Complexo petroleiro no Espírito Santo e os territórios de Pesca Artesanal (7 proje-
tos); Eixo 3 - O Complexo petroleiro no Espírito Santo e os Povos Tradicionais (6 pro-
jetos); Eixo 4 - O Complexo petroleiro no Espírito Santo e a Região Metropolitana – 
6 projetos.

FUNDO MAIS VIDA MENOS pETRóLEO

Sobre o processo de análise e seleção dos projetos, para evitar que a análise e 
avaliação dos projetos fossem feitas a partir de leituras subjetivas, todos os 
membros do Conselho Gestor analisaram os mesmos fatores em todos os 
projetos, atribuindo notas para cada aspecto. Cada projeto foi avaliado por 2 
analistas e compartilhado entre todos os demais do Conselho.

As notas foram atribuídas para os seguintes aspectos do projeto: a adequação 
do projeto ao edital e atendimento às suas premissas, nível de adequação e 
relevância do projeto para a área temática em que se inscreveu; adequação e 
equilíbrio entre as diferentes dimensões do projeto (organizativa, educativa e 
obtenção de resultados); a viabilidade e importância da proposta; quanto ao 
uso adequado dos recursos; a relevância e capacidade do proponente consid-
erando a proposta e o contexto em que se insere; inovação e/ou criatividade 
metodológica. O total de pontos atingidos por cada projeto gerou a lista final 
classificatória. Diante a demanda, além das categorias “aprovados” e “não 
aprovados” foi possível criar uma terceira categoria definida como “condicio-
nados a esclarecimentos”. Os projetos classificados nesta terceira categoria 
precisaram responder sobre algumas questões levantadas pelo conselho para 
obter a resposta final. Ao final 14 projetos foram aprovados!

Com estes 14 grupos, comprometidos e com um contrato de cooperação assi-
nado, realizamos um Encontro de Monitoramento, para que cada grupo apre-
sentasse os seus projetos, tirassem dúvidas e sugerissem articulações. 
Ao mesmo tempo, diante do saldo do Fundo e da baixa procura para o Eixo 
Mulheres, o Conselho Gestor deliberou em realizar um segundo Edital, que 
fosse exclusivo para Mulheres, historicamente com menos oportunidades de 
acesso e gestão de recursos, bem como de participação política.  Repetimos 
para este segundo Edital, o mesmo processo do anterior. Divulgação, mobili-
zação para Oficina de Nivelamento (durante um dos encontros temáticos 
sobre gênero), avaliação e seleção com os mesmos critérios, e devolução dos 
resultados. Recebemos 13 projetos e aprovamos 9!

Ao todo, 23 grupos e coletivos populares, formais e informais, estiveram 
trabalhando por 1 ano em seus projetos. A diversidade dos focos, das regiona-
lidades (9 municípios da região norte, sul, metropolitana e serrana), do históri-
co dos grupos, do alcance, dos resultados... foi grande. Cada qual enfrentou os 
seus próprios desafios de realização e gestão, mas sempre puderam contar 
com a contribuição dos membros do Conselho, que ao final ainda realizou um 
Encontro de Avaliação, reunindo todos os grupos.

Podemos destacar entre os muitos méritos dos respectivos projetos e grupos:
a proposição de tecnologias livres de petróleo: Semana sem petróleo/Soy Loco 
por Ti, Cosmetologia Verde livre de petróleo/Raízes Astrais, Oficina do Lixo/Ofi-
cina de Lixo, Sustentabilidade Energética no Quilombo/Rede Mocambos; a 
difusão de saberes com base em pedagogias populares: Educação Popular: 
Contra o Petróleo e a favor da autonomia da comunidade/Cursinho Popular 
Risoflora, Série de Reportagens: O Petróleo e as Mulheres Pescadoras no 
litoral do Espirito Santo/Repórteres socioambientais do Jornal Século Diário, 
Preserva   Mar/Organização Produção Crioula; a produção alimentar livre de 
petróleo: Agroecossistemas e saúde – Debatendo e atualizando a questão do 
Agrotóxico no Caparaó/APROVAP, Mulheres da Pesca/Associação Mulheres da 

Pesca de Itapemirim, Natureza é Vida/IAOTO, Mulheres Matrizes do Qui-
lombo/Associação Quilombola de Córrego do Alexandre, Córrego da Angélica 
Agro Mulheres Quilombolas Menos Petróleo e mais Qualidade de Vida/Asso-
ciação Quilombola do Córrego da Angélica, Pescadoras em Ação/Pescadoras em 
Ação de Conceição da Barra, Mulheres Unidas na Regeneração das Comidas 
Artesanais para a Segurança Alimentar/Mulheres Unidas para um Novo Tempo; 
a mobilização social e fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais: A 
História que queremos contar, Território livre de Petróleo! /Associação Qui-
lombola de Divino Espírito Santo, Comunidades Tradicionais Pesqueiras o Ter-
ritório é Nosso!/Pescadores Artesanais de Conceição da Barra, Mulheres e 
Resistência Consciente/Grupo Comunitário de Mulheres Quilombolas Coletivo 
em Ação; a propagação da arte engajada na crítica antipetroleira: Cineclube Nem 
um Poço a Mais/OCCA, Temporada "Sangue da Terra'/ Cineclube El Caracol, Ofici-
na de contação de Histórias " A História é Negra"/Sarará, "Quem não offshora 
não mama"/Art&Cultura, Elas por Elas/Afroameríndios, Sawabona - Vida no Mar/-
Grupo Sawabona. 

O Fundo mais Vida Menos Petróleo foi uma estratégia virtuosa, de promoção de 
iniciativas críticas à expansão da indústria petroleira, possibilitando levar esta 
questão às bases mais diversas, a partir de ideias criativas que abrem o horizon-
te para uma civilização pós petroleira.

A ideia é que o Fundo Mais Vida Menos Petróleo volte a operar, com outras 
fontes de financiamento, tal como ocorrido com os recursos do projeto de Direit-
os Humanos da União Europeia. 
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to com o complexo petroleiro no Espírito Santo. 
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Com estes 14 grupos, comprometidos e com um contrato de cooperação assi-
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sentasse os seus projetos, tirassem dúvidas e sugerissem articulações. 
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na de contação de Histórias " A História é Negra"/Sarará, "Quem não offshora 
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O Fundo mais Vida Menos Petróleo foi uma estratégia virtuosa, de promoção de 
iniciativas críticas à expansão da indústria petroleira, possibilitando levar esta 
questão às bases mais diversas, a partir de ideias criativas que abrem o horizon-
te para uma civilização pós petroleira.

A ideia é que o Fundo Mais Vida Menos Petróleo volte a operar, com outras 
fontes de financiamento, tal como ocorrido com os recursos do projeto de Direit-
os Humanos da União Europeia. 
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Como impulsionar iniciativas críticas à expansãda 
indústria petroleira? Buscando respostas para esta 
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to com o complexo petroleiro no Espírito Santo. 

O objetivo era que ampliassem suas capacidades de ação, de gerar transfor-
mações, contribuindo também para fortalecer suas relações e articulações. 
Apoiando iniciativas das organizações representativas dos povos tradicionais, bem 
como de defensores e defensoras de direitos humanos e da natureza, o Fundo 
Mais Vida Menos Petróleo deveria também proteger territórios ameaçados e viola-
dos pela expansão petroleira no campo, no mar e nas cidades.  

As iniciativas deveriam visar: 

1- A produção e difusão de conhecimentos, troca de saberes, intercâmbio e comu-
nicação e arte anti-petroleira, que proporcionassem vivências e debate crítico 
acerca da exploração do petróleo. 
 2- O fortalecimento dos sujeitos, organizações, coletivos comunitários e articu-
lações em defesa dos direitos humanos violados a partir da expansão do complexo 
petroleiro. 
 3- A valorização de modos de vida, tecnologias e produtos menos dependentes do 
petróleo. 
 4- O fortalecimento da organização e atuação social e política das mulheres nos 
territórios impactados pela exploração do petróleo e pela violação dos seus direitos. 

O Edital foi divulgado em sites e redes sociais. Nos territórios, a notícia foi espalha-
da aos quatro cantos pelas lideranças. E foi ainda realizada a Oficina de Nivelamen-
to, quando oferecemos uma capacitação em elaboração e gestão de projetos, para 
que todos pudessem participar em condições mais justas. O primeiro edital rece-
beu, dentro do prazo, 20 projetos, distribuídos dentro dos 4 eixos: 

Eixo 1 -O Complexo petroleiro no Espírito Santo e as Mulheres (1 projeto); Eixo 2 - 
O Complexo petroleiro no Espírito Santo e os territórios de Pesca Artesanal (7 proje-
tos); Eixo 3 - O Complexo petroleiro no Espírito Santo e os Povos Tradicionais (6 pro-
jetos); Eixo 4 - O Complexo petroleiro no Espírito Santo e a Região Metropolitana – 
6 projetos.

Sobre o processo de análise e seleção dos projetos, para evitar que a análise e 
avaliação dos projetos fossem feitas a partir de leituras subjetivas, todos os 
membros do Conselho Gestor analisaram os mesmos fatores em todos os 
projetos, atribuindo notas para cada aspecto. Cada projeto foi avaliado por 2 
analistas e compartilhado entre todos os demais do Conselho.

As notas foram atribuídas para os seguintes aspectos do projeto: a adequação 
do projeto ao edital e atendimento às suas premissas, nível de adequação e 
relevância do projeto para a área temática em que se inscreveu; adequação e 
equilíbrio entre as diferentes dimensões do projeto (organizativa, educativa e 
obtenção de resultados); a viabilidade e importância da proposta; quanto ao 
uso adequado dos recursos; a relevância e capacidade do proponente consid-
erando a proposta e o contexto em que se insere; inovação e/ou criatividade 
metodológica. O total de pontos atingidos por cada projeto gerou a lista final 
classificatória. Diante a demanda, além das categorias “aprovados” e “não 
aprovados” foi possível criar uma terceira categoria definida como “condicio-
nados a esclarecimentos”. Os projetos classificados nesta terceira categoria 
precisaram responder sobre algumas questões levantadas pelo conselho para 
obter a resposta final. Ao final 14 projetos foram aprovados!

Com estes 14 grupos, comprometidos e com um contrato de cooperação assi-
nado, realizamos um Encontro de Monitoramento, para que cada grupo apre-
sentasse os seus projetos, tirassem dúvidas e sugerissem articulações. 
Ao mesmo tempo, diante do saldo do Fundo e da baixa procura para o Eixo 
Mulheres, o Conselho Gestor deliberou em realizar um segundo Edital, que 
fosse exclusivo para Mulheres, historicamente com menos oportunidades de 
acesso e gestão de recursos, bem como de participação política.  Repetimos 
para este segundo Edital, o mesmo processo do anterior. Divulgação, mobili-
zação para Oficina de Nivelamento (durante um dos encontros temáticos 
sobre gênero), avaliação e seleção com os mesmos critérios, e devolução dos 
resultados. Recebemos 13 projetos e aprovamos 9!

Ao todo, 23 grupos e coletivos populares, formais e informais, estiveram 
trabalhando por 1 ano em seus projetos. A diversidade dos focos, das regiona-
lidades (9 municípios da região norte, sul, metropolitana e serrana), do históri-
co dos grupos, do alcance, dos resultados... foi grande. Cada qual enfrentou os 
seus próprios desafios de realização e gestão, mas sempre puderam contar 
com a contribuição dos membros do Conselho, que ao final ainda realizou um 
Encontro de Avaliação, reunindo todos os grupos.

Podemos destacar entre os muitos méritos dos respectivos projetos e grupos:
a proposição de tecnologias livres de petróleo: Semana sem petróleo/Soy Loco 
por Ti, Cosmetologia Verde livre de petróleo/Raízes Astrais, Oficina do Lixo/Ofi-
cina de Lixo, Sustentabilidade Energética no Quilombo/Rede Mocambos; a 
difusão de saberes com base em pedagogias populares: Educação Popular: 
Contra o Petróleo e a favor da autonomia da comunidade/Cursinho Popular 
Risoflora, Série de Reportagens: O Petróleo e as Mulheres Pescadoras no 
litoral do Espirito Santo/Repórteres socioambientais do Jornal Século Diário, 
Preserva   Mar/Organização Produção Crioula; a produção alimentar livre de 
petróleo: Agroecossistemas e saúde – Debatendo e atualizando a questão do 
Agrotóxico no Caparaó/APROVAP, Mulheres da Pesca/Associação Mulheres da 

Pesca de Itapemirim, Natureza é Vida/IAOTO, Mulheres Matrizes do Qui-
lombo/Associação Quilombola de Córrego do Alexandre, Córrego da Angélica 
Agro Mulheres Quilombolas Menos Petróleo e mais Qualidade de Vida/Asso-
ciação Quilombola do Córrego da Angélica, Pescadoras em Ação/Pescadoras em 
Ação de Conceição da Barra, Mulheres Unidas na Regeneração das Comidas 
Artesanais para a Segurança Alimentar/Mulheres Unidas para um Novo Tempo; 
a mobilização social e fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais: A 
História que queremos contar, Território livre de Petróleo! /Associação Qui-
lombola de Divino Espírito Santo, Comunidades Tradicionais Pesqueiras o Ter-
ritório é Nosso!/Pescadores Artesanais de Conceição da Barra, Mulheres e 
Resistência Consciente/Grupo Comunitário de Mulheres Quilombolas Coletivo 
em Ação; a propagação da arte engajada na crítica antipetroleira: Cineclube Nem 
um Poço a Mais/OCCA, Temporada "Sangue da Terra'/ Cineclube El Caracol, Ofici-
na de contação de Histórias " A História é Negra"/Sarará, "Quem não offshora 
não mama"/Art&Cultura, Elas por Elas/Afroameríndios, Sawabona - Vida no Mar/-
Grupo Sawabona. 

O Fundo mais Vida Menos Petróleo foi uma estratégia virtuosa, de promoção de 
iniciativas críticas à expansão da indústria petroleira, possibilitando levar esta 
questão às bases mais diversas, a partir de ideias criativas que abrem o horizon-
te para uma civilização pós petroleira.

A ideia é que o Fundo Mais Vida Menos Petróleo volte a operar, com outras 
fontes de financiamento, tal como ocorrido com os recursos do projeto de Direit-
os Humanos da União Europeia. 
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Realizado pelas irmãs Ariane e Larissa Firme o projeto se 
propõe como espaço de formação e difusão dos benefícios 
dos cosméticos naturais para as mulheres em especial, as 
principais consumidoras. Para a execução do projeto, foi 
elaborado um material de estudo em formato de cartilha 
sobre as espécies vegetais e suas propriedades dermatoló-
gicas e formas de aplicação na cosmetologia natural com 
objetivo de possibilitar à autonomia das participantes da 
oficina para produzirem de forma satisfatória seus próprios 
itens cosméticos livre de toxinas e livre de petróleo.Estuda-
mos os aspectos da Pele; Os riscos dos compostos sintéticos 
presentes nos cosméticos industriais; Alguns compostos 
sintéticos nocivos presentes nos cosméticos industriais e 
como identificá-los nos rótulos;Como substituir os cosméti-
cos convencionais por Fitocosméticos; Espécies Vegetais e 
suas propriedades Dermatológicas; Cuidados ao Formular 
seus Cosméticos;Embalagem dos Cosméticos;

Projeto Raízes Astrais

O projeto Opèeré está sendo um desafio muito 
grande, buscamos trazer novos conceitos para a 
comunidade de mudanças de hábitos no cotidiano 
de uma casa, com separação de resíduos, e 
diminuir o consumo de derivados de petróleo, 
além de conseguir analisar criticamente a atuação 
das grandes empresas na região.
Desenvolvemos a Captação da água da chuva, 
Coleta seletiva, Composteira, Plantação, Filtragem 
de água cinza, Catálogo de plantas no site e 
Irrigação. Energeticamente falando, a natureza é 
fundamental para o candomblé, e quanto mais 
ligação direta com ela e conhecimentos adquiridos 
na prática, só fortalecem a riqueza de conhecimen-
tos tão presentes nessa manifestação, preservan-
do e valorizando seus fundamentos ancestrais. 
Está sendo um grande passo para pensar em uma 
autonomia de produção, já que consumimos 
muitos itens, e que junto com os saberes podemos 
desenvolver dentro da comunidade.

Opèeré - Natureza á Vida com o Coletivo Iaoto
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Tivemos, durante esse período de execução do Edital, dez sessões em diferentes pontos 
da Grande Vitória. Trabalhando, como detalhado no projeto, com espaços de Educação 
(formais ou não-formais), onde pudemos discutir a questão petroleira através de nossa 
perspectiva latino-americana para chegar aos contextos locais, pensando quais os 
pontos de convergência e divergência nesse sentido. Os filmes foram importantes mate-
riais de reflexão, pois através deles pudemos obter dados e exemplos do que está ocor-
rendo de aniquilamento de nossa existência, mas também de resistência ante tal situa-

ção. Além das próprias sessões, pudemos 
participar das atividades organizadas por 
outros coletivos (como a Semana Sem Petró-
leo) e da própria FASE, como o Intercâmbio 
de mulheres em Patrimônio da Penha e no III 
Seminário da Campanha Nem Um Poço A 
Mais, em Jacaraípe. Diretamente trabalha-
mos com os grupos Santosha, Horta Quintal 
na Cidade, Turma Educação do Campo 
(UFES), Iaôto, Cursinho Popular Risoflora, 
BioBrotos alimentação viva, Cursinho Popu-
lar Afirmação, Feira Agroecológica Vale 
Encantado, Movimento dos Pequenos Agri-
cultores (MPA), APP Lagoa Encantada, Fórum 
Desea, Núcleo Camaleão, Ocupação Santa 
Cecília, Brigadas Populares, Soy Loco Por Ti. E 
indiretamente com Doce Quilombo, Raízes 
Astrais, Coletivo Casa Verde, Agricultores 
Urbanos.

Temporada Sangue da Terra com o grupo Cineclube El Caracol

oficina de contação de histórias:a história é negra
A História é Negra, é um projeto de contação de histórias desen-
volvido pela artista Monique Rocha, que tem como foco o povo 
negro e sua trajetória. No Edital da Fase, “Mais Vida Menos 
Petróleo” o projeto “A História é Negra” se transforma em vídeo, 
onde Mulheres de 03 comunidades quilombolas do território do 
Sapé do Norte, contam suas próprias histórias perante o proces-
so de luta contra a exploração petroleira do norte do Espírito Santo. Essas mulheres, 
na sua maioria, provedoras das famílias locais da região, contam os riscos sociais, as 
desigualdades econômicas, raciais e de gênero de suas comunidades, vividos pela 
exploração da Petrobrás, entre conflitos, prisões e perseguições da multinacional 
contra o povo quilombola. Dentro desse contexto, o projeto trouxe para a contempo-
raneidade a prática milenar de se contar histórias, inclusive muito presente em comu-
nidades tradicionais como as quilombolas, fazendo com que, através do vídeo pro-
duzido, as inúmeras histórias de vida e luta, possam ser mantidas e difundidas, dando 
voz as mulheres e trazendo a reflexão do meio em que elas vivem, sua ancestralidade, 
cultura, identidade, religiosidade, costumes e memória, encorajando-as a serem 
agentes ativas e cidadãs conscientes no processo de transformação social.

O projeto ELAS POR ELAS estudou a pigmentação natural e 
sua relação ancestral e contexto de milênios. Durante o traba-
lho com a pigmentação uma das coisas mais importantes é a 
contato, sentir, tocar, experimentar os acontecimentos em 
torno da produção de um pigmento, entende-lo como um 
todo. A linguagem visual do projeto surge nas atividades inte-
grando a história das mulheres, suas lutas, resistências, cultu-
ra e o quanto perpassa sobre o saber e a pesquisa de pigmen-
tos naturais. As comunidades mais integradas durante os pro-
cessos de desenvolvimento do projeto foram na região de 
Vitória, Vila Velha, Jacaraípe e Patrimônio da Penha. Foram 
ações de reflexão e aprendizado com o foco na (re)educação, 
abrindo outros espaços de comunicação. Agradecemos a 
FASE pelo apoio e abrir esse espaço.

Projeto Elas Por Elas do Coletivo Afroameríndios

O projeto Mulheres Unidas do Novo Tempo tem sido 
realizado há dois anosnna comunidade São Miguel 
Ilha Preta de São Mateus. Surgiu com o apoio do 
Fundo Mais Vida Menos Petróleo buscando 
fortalecer as mulheres e alimento tradicional das 
comunidades da região. Através da produçao de 
comida oeganica tendo como base a mandioca que 
produz a farinha, o beiju, o bolinho de aimpim, o 
bobó e tantas outras delícias. O projeto trabalha pra 
aumentar a auto- estima das mulheres que estudam 
e aumentam suas rendas além de poderem contar 
umas com as outras. Estamos sempre caminhando, 
mas, vamos devagarzinho. Já demos várias oficinas 
aqui na comunidade, levamos os bolinhos agro-
ecológicos para a Semana Sem Petróleo onde 
demos uma oficina. Vendemos marmitas para um 
festival na região e estamos indo para a feira de 
Guriri todo sábado pois agora temos uma barraca. 
Queremos expandir e ir para mais feiras e pra isso 
vamos buscar o transporte. Todo mês a gente se 

reúne pra fazer a agenda e decidir os próximos passos. Nós ficamos muito felizes 
com essas oportunidades que o projetou criou. Aqui somos muito impactadas pela 
PETROBRÁS, pelo crime da SAMARCO, pela Fibria/ Aracruz Celulose e também 
agora pelo porto da PetroCity, só nos resta unir e lutar muito para termos um bom 
futuro por aqui. Mulheres Unidas do Novo Tempo, vamos vencendo os obstáculos!

Mulheres unidas do novo tempo
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O projeto que executamos pelo fundo Mais Vida Menos Petróleo, 
de 2017 a 2018, ajudou a desenvolver muitas das ações deste cole-
tivo. Dentre elas, destacamos as oficinas de confecção de mobiliá-
rios com materiais reutilizados, especialmente os bancos de pneu, 
tintas menos tóxicas e composteiras domésticas. Essas oficinas, 
que abrangeram pessoas de idades e contextos sociais diversos, 
com destaque para as ações nos projetos sociais de Central Carapi-
na, Serra, eram geralmente seguidas de alguma roda-de-conversa 
sobre o lixo, o que nos ajudou a amadurecer nossa abordagem 
sobre Economia Circular. Desenvolvemos uma linha de montagem 
de composteiras domésticas. Consideramos essa uma conquista 
tanto para nossa autonomia financeira, aumentando nosso leque 
de ações, como para a disseminação da compostagem doméstica 
e do debate sobre coleta seletiva e economia circular que vem 
junto a ela. Por fim, agradecemos pelo apoio humano, na forma-
ção de uma rede que se mantem até hoje, pelos amigos que 
fizemos junto à FASE. Podemos citar nossas participações nas 
Semanas sem Petróleo, que nos conectou a outras iniciativas de 

cunho sócio ambiental, como a CSA Sapé do Norte (Comunidade de Sustento à Agricultu-
ra), e a Rede Agroecológica da Grande Vitória, que está em formação. 

Oficina de Lixo

 Em 2017 o Cursinho Popular Risoflora realizou diversas ativi-
dades na escola e na comunidade como: Três Saraus com o 
tema “Mais Vida Menos Petróleo”, um na EMEF Juscelino 
Kubitschek e os outros dois em lugares diferentes do bairro, 
como pracinha e espaços públicos; Trilha na Montanha 
Mestre Álvaro, fazendo um trabalho de educação ambiental, 
reconhecimento do território da região e uma reflexão sobre 
a ameaça ao meio ambiente com a exploração do petróleo; 
Realizamos dois Cines debates com os estudantes e morado-
res com vídeos da campanha Nem um Poço a Mais indicados 
pela FASE; Realizamos uma Aula de Atualidades no Cursinho 
para os estudantes sobre “A exploração do petróleo e os 
impactos para o meio ambiente e para os diversos povos; Rea-
lizamos uma Formação para os Educadores do Cursinho com 
a mesma temática; A participação e a parceria do Cursinho 
Risoflora com a FASE através da Campanha Nem um Poço a 
Mais teve uma importância muito especial para o nosso coleti-
vo, pois serviu para um grande amadurecimento organizativo 

e contribui muito na nossa formação e conscientização tanto dos estudantes quanto dos 
educadores, coordenadores e comunidade, o bairro Maria Ortiz está localizado em um 
importante ecossistema que é o mangue e que é fortemente ameaçado pela exploração 
do petróleo, e a participação nessa campanha serviu para conscientização dessa proble-
mática na nossa comunidade e região. 

CURSINHO POPULAR RISOFLORA NA CAMPANHA 
“NEM UM POÇO A MAIS” DO “FUNDO MAIS VIDA MENOS PETRÓLEO” 

O evento principal da Semana 
Sem Petróleo aconteceu entre os 
dias 27 e 30 de setembro de 2017. 
Entre as principais ações estive-
ram exibição de filmes, palestras, 
rodas de conversa, realização de 
oficinas, Feira Livre de Petróleo, 
ato político, música, visitas guia-
das e outras atividades, conforme 
se pode ver na programação, com 
mais de 30 atividades. A Semana 

ocorreu em diversos espaços no Centro de Vitória, considerado um bairro estratégico pela 
localização e circulação de pessoas. Ainda foram realizadas atividades complementares no 
mês de abril de 2018, com oficinas de Agroecologia Urbana e Biocosméticos e finalização de 
rádiodocumentário. Participaram Fase/ES, Coletivo Casa Verde, Horta Comunitária Quintal 
na Cidade, Raízes Astrais, Oficina de Lixo, Projeto Sustentabilidade Energética no Quilombo, 
IAOTO, Museu Capixaba do Negro (Mucane), Casa da Stael, Espaço Flutuante, Sagrado Femi-
nino, Cineclube El Caracol, Metalóides, Sereias Tóxicas, Bicicletada Vitória, Projeto Latinida-
des, além de oficineiros e feirantes independentes.
A primeira Semana Sem Petróleo serviu de protótipo de evento para ser realizado em novas 
edições e outras localidades. Assim, dentro do planejamento da Campanha para 2018 
durante o III Seminário, o grupo de Comunicação e Ativismo se propôs a iniciar as articula-
ções para realizar a segunda edição do projeto no segundo semestre deste ano,a II Semana 
Sem Petróleo ocorreu em novembro de 2018 e a III Semana Sem Petróleo está prevista para 
novembro de 2019! Sigamos! 

Semana sem petróleo pelo grupo Soy loco por ti

Foram quatro expedições: Litoral Norte, Foz do Rio Doce, 
Barra do Riacho e Litoral Sul. Relatos, pedidos, denún-
cias. Vozes, imagens, emoções. O edital Mais Vida Menos 
Petróleo nos proporcionou a experiência de ir pessoal-
mente aos territórios impactados pela indústria petrolei-
ra e conhecer pessoalmente pessoas, lugares e situ-
ações retratadas por Século Diário em tantas diversas 
matérias exclusivas ao longo de seus 19 anos de vida. 
Histórias que eu, recém-chegada, conhecia apenas das 

reportagens eternizadas na memória do jornal e de contatos, com os personagens, 
até então limitados pela intermediação do telefone e a internet. Joice, Adeci, Katia, 
Lucila, Berto, Herval, Simião, Gessi, Ivny, Sapezeiro, Dora, Baiana ... De cada pessoa 
que nos recebeu e mostrou sua comunidade, sua luta, seu sonho, ficou uma 
memória afetiva que imprime mais intensidade aos fatos testemunhados. 

Série de reportagens:  O petróleo e as mulheres pescadorasno litoral do Espírito Santo 
Coletivo de repórteres socioambientais-Fernanda Couzemenco e Leonardo Sá
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A proposta inicial foi realizar um evento que repro-
duzisse o formato que realizávamos pelo Artecultu-
ra na praça, no qual era oferecido uma atividade 
prática com oficinas, uma lúdica como contação de 
história, palhaçaria ou brincadeiras antigas, um 
número musical e a feira Arte&Sabor. Até então 
éramos um coletivo formado por aproximadamente 
20 mulheres envolvidas na feira e na produção geral 
do projeto. Para usufruir do edital, solicitamos uma 
tenda e um sistema de som  que pudesse nos pro-
porcionar independência para futuras atividades 
desse tipo. Como contrapartida propusemos esse 

formato completo com uma esquete teatral, por meio da qual discutiríamos de 
forma lúdica o assunto em questão. O processo de montagem foi difícil, porém 
muito positivo devido ao envolvimento de crianças e jovens da comunidade nessa 
experiência.  A ideia do ”Quem não offshora não mama” nasceu em 2012, quando a 
autora do texto sentiu-se incomodada com a falta de unidade cultural na comunida-
de diante de uma tragédia anunciada: a promessa da construção de dois portos no 
balneário de Itaipava. A nova versão contou com uma pesquisa da história da comu-
nidade e a expectativa em relação à promessa do progresso trazido pelos “tais” 
empreendimentos. Depois de cinco meses de trabalho, e um coletivo desfeito, 
muitas foram as dificuldades de realizar o evento como foi vislumbrado, porém 
conseguimos um resultado que superou todas as expectativas, tamanho empenho 
dos envolvidos e o retorno do público.

“QUEM NÃO OFFSHORA NÃO MAMA”
PROJETO ARTECULTURA- ITAIPAVA-ES

PROJETO PESCADORAS EM AÇÃO 
CONCEIÇÃO DA BARRA - ES. 

O projeto foi muito bom por que a gente estava num 
começo de retomada. Sem uma faca pra filetar. foi 
maravilhoso compramos nossas Serra Fita, seladei-
ra, balan;a digital e freezer. Esse projeto deu um 
caminho pra gente começar. Esse projeto foi de 
grande importância para as mulheres da pesca. 
Além de fortalecer a atuação das mulheres na ativi-
dade da pesca, promovendo estabilidade financeira, 
e incentiva na luta por melhorias e seus direitos na 
política nacional que atenda as Comunidades Tradi-
cionais da Pesca Artesanal. 

As principais atividades do projeto se deram na pré- mobilização das atividades onde 
aconteceram reuniões preparatórias com mulheres quilombolas para e construção 
do seminário de julho de 2017 e que teve seu planejamento participativo com lide-
ranças e associações das comunidades do Sapê do Norte. As reuniões com grupo de 
jovens serviram para planejar a oficina de comunicado-
res jovens de Divino Espírito Santo, onde aconteceu um 
planejamento para 2017/2018 na perspectiva de criar 
uma rede de comunicadores jovens quilombolas. Foi 
feita uma reflexão com jovens presentes na reunião, 
com três perguntas: como vejo meu território? o que 
posso contribuir para fortalecer meu território? e quais 
são meus sonhos diante da comunidade? Realizamos o 
seminário com várias lideranças mulheres quilombolas 
e com o tema  “Petrobras e seus impactos sociais 
ambientais , econômicos e culturais nas comunidades 
quilombolas”. O Seminário gerou conhecimento e pro-
moveu mobilização para o enfrentamento dos empre-
endimentos dentro das comunidades. Foi uma oportu-
nidade de debater sobre essas empresas que a todo 
momento explora os territórios quilombola sem 
nenhum processo de consulta. Também foi um exercí-
cio de gestão participativa, mobilização e fortalecimen-
to das pautas das mulheres quilombolas do Estado do 
Espírito Santo.

A HISTÓRIA QUE QUEREMOS CONTAR! TERRITÓRIO LIVRE DE PETRÓLEO

O projeto possibilitou reuniões mensais, visitas às propriedades (em torno de 60 
famílias), Primeira Roda de Conversa - Desafios da Agricultura Moderna em 23 e 24 
de setembro de 2017, Segunda Roda de Conversa - Saber Popular em Agroecologia 
em 28 e 29 de outubro de 2017, Terceira Roda de Conversa – Plantas Medicinais e 
a Saúde Rural em 16 de dezembro de 2017, Edição da Cartilha de Biofertilizantes e 
Defensivos Naturais e Lançamento da Cartilha. 
Todos os eventos foram realizados no Polo de 
Educação Ambiental, no vilarejo de Patrimônio 
da Penha, município de Divino de São Lou-
renço, ES. O projeto se articulou com AMAR 
Caparaó, AMPA, Grupo Kapixawa de Agroecolo-
gia e Campanha Nacional contra os Agrotóxicos 
e pela vida.

Agroecossistemas e Saúde - Debatendo e atualizando a questão do agrotóxico no 
Caparaó Grupo: Associação dos Produtores do Vale do Portal do Céu (Aprovap)
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filme nem um poço a mais!

“Vai fazer pescador ficar com fome” “Camarada que disser que camarão dá fora da lama, não é pescador e é mentiroso” “Tá difícil para o pescador. Nós 
estamos no final do mundo, no final dos tempos”  (Evandro Fernandes Santos, Pontal de Marataízes)

“É onde a gente pega o caranguejo, o guaiamum que hoje em dia eles falam que está em extinção, mas não tá em extinção, eles falam que está em extinção 
para eles virem e tapar onde a gente pega os guaiamuns. Então hoje em dia, eles tão coligados uma coisa com a outra que até já proibiram nossa pescaria 
de guaiamum, falando que está em extinção e não tá.” (Ana Paula dos Reis Santos, Pontal de Marataízes)

“Um município não pode decidir sozinho, pelos seus gestores, o que vão fazer numa terra que é nossa, que nós pagamos impostos e nós temos o direito de 
saber e participar destas decisões.” (Monica Nogueira Salles, Marataízes)

“Nós estamos esperando uma estrutura muito grande chegar. Nós sabemos que é o progresso, mas vai trazer também muita coisa ruim para nós.” (Dona 
Dora, Presidente Kennedy)

 “A Jurong fez um monte de promessas, inclusive fez reunião comigo várias vezes, prometeu o mundo e fundos, prometeu que ia dar emprego para meus 
filhos, netos e bisnetos e até hoje eu não vi estes empregos.Tomaram nossa área de pesca que era a mais importante que nós tínhamos, dava muito peixe, 
lagosta, marisco... Tomaram tudo e com as promessas, até hoje não tivemos retorno de nada.” (Arlindo Gonçalves, Barra do Sahy/Aracruz)

 “A exploração de petróleo é um desastre para nós aqui. A Petrobrás fez uma tubulação aqui que vem de Catu. 945km de tubulação. Daí a tubulação chegou 
no rio Ipiranga que é o rio onde eu criei os meus filhos, num lugar que era um berçário de traíras e o que fizeram: escavaram o rio, passaram a tubulação, 
deixaram tudo tampado. Nosso rio morreu” (Zé Costa, Degredo/Linhares)

“Aconteceu vários vazamentos, acho que foram 9 vazamentos que aconteceu ali da monoboia. Num mês só deu logo 3. Começou desde 2009 que os 
vazamentos começaram a acontecer e levar o óleo até Degredo no município de Linhares. E onde o guaiamum faz a desova, onde tem a larva do caranguejo, 
do guaiamum, do siri, mata tudo, porque a área chupa o líquido do óleo e onde tá a larva do caranguejo, do guaiamum, morre.” (Adeci da Sena, Campo 
Grande/São Mateus)

 “A Petrobrás, o petróleo, o poço de petróleo pra nós é um grande perigo, é. Um alarme, aterrorizado principalmente para estes que moram praticamente 
quase em cima da faixa de gás” (Cléia da Silva Costa, Degredo/Linhares)

“Em 83 agarrou fogo, nós todo mundo saiu daqui, uns foram para Povoação, outros pra Regência, outros pra Bebedouro, não ficou ninguém aqui. Em 
Povoação a gente escutava a zoada do fogo... E depois para limpar as casas. As janelas e paredes ficaram tudo preto de petróleo e a estrada dava uns 40 cm 
de lama. E até hoje não pagaram nada a gente, nadinha, nadinha. Nunca vieram aqui pra fazer uma reunião com a gente. Se alguém tivesse se machucado, 
eles não tão nem aí. Aqui é todo mundo revoltado.” (José Souza, Areal/Linhares)

“Antes da Petrobrás chegar aqui, meu pai trabalhava com os próprios filhos. A gente lavrava mandioca, abóbora, melancia, abacaxi, cana, a gente plantava 
toda a lavoura e a gente sobrevivia da lavoura. Meu pai era um homem que juntava dinheiro na fronha do travesseiro pra levar para o banco. Meu pai tinha 
dinheiro, cuidava bem da família. Depois que a Petrobrás chegou eu nunca mais vi meu pai juntar dinheiro na fronha. Então se for verdade o que eles falam, 
que nós ganha mais dinheiro do que se tivesse produzindo com a terra, eu desconheço isso, porque eu trabalho ali no ribeirinha, eu tenho um pedacinho de 
cebolinha verde, no meu pedacinho eu tirando e vendendo cebolinha verde eu ganho R$400,00 por semana, a semana que eu quiser trabalhar mesmo eu 
tiro R$500,00 e da Petrobrás eu tiro R$200,00 por mês. Então eu produzir com a terra, seria muito melhor do que a Petrobrás estar usando a minha terra, 
abusando e eu sem poder plantar, colher e viver a minha dignidade.”  (Katia Santos, Regência/Linhares)

 “Isso aqui que está matando nós. Olha o cheiro. Nós vive nesta situação. A nossa água aqui tem muito minério, uma terra brilhosa que a gente não pode 
beber, não pode consumir. A gente pega uma água, ela fica preta no fundo. Quando a gente toma banho, a gente fica tudo cheinho de óleo, a gente não pode 
nem tomar banho com esta água.  A Petrobrás comprou o silêncio do povo. Muitos não tem coragem de falar, igual eu estou falando. Eles falam que a gente 
recebe milhões, mas a gente não recebe milhões. A gente tá aqui, só Deus sabe como nós estamos nesta propriedade, porque está destruindo o nosso 
ambiente.” (Silvia Lafaiete Pires, São Miguel/São MAteus)

 “É uma empresa que chega dialogando pelo poder econômico e pelo poder que tem em relação ao governo, né. E o direito da gente dizer não, não existe. O 
direito da gente ser consultado, não existe. Desde o gasoduto, a gente nunca foi consultado. Nunca pararam pra ouvir.” (Katia Santos Penha, Divino Espírito 
Santo/São Mateus)

 “Estes projetos, quando eles dtonam embaixo estes 2 kg de explosivos, ele cria uma bacia de 3 metros de diâmetro com 2 de altura. Nós fizemos um projeto 
que tinha 13.776 furos e de 25 metros um do outro.” (Pedro Costa, Degredo/Linhares)
“É uma coisa que eu acho que precisa parar e repensar pra ver se vale a pena estar destruindo. Até porque tira o nosso petróleo e é tipo uma lama que tira 
dali de dentro e depois injeta água ali. Será se surte o mesmo efeito? Eu desde de criança eu ouvia pessoas falando que no Brasil não teria terremoto e hoje, 
por tudo o que está acontecendo, eu acho que vai acontecer terremoto sim no Brasil, até porque já a pouco tempo começou a dar algum tremor de terra e 
se for, o pessoal saiba que é devido a este vão que eles estão deixando aí. A nossa costa capixaba está praticamente toda loteada hoje para as empresas de 
petróleo e tão tirando petróleo tanto no mar, quanto na terra a qualquer custo e acredito eu que nós vamos pagar um preço muito alto por isso.” (Nego da 
pesca, JAcaraípe/Serra)

“Não há forma de tirar o petróleo sem fazer danos. Em nenhuma parte do mundo se pode tirar o petróleo sem causar danos. O único petróleo que não causa 
danos é o petróleo que fica no subsolo. Este é o único. Para todos as outras soluções que falam e discutem nos fóruns, não são verdadeiras soluções, são 
falsas soluções porque a única forma do petróleo não causar danos e deixando onde ele está, onde a natureza o colocou. Por alguma razão o colocou ali, 
ali tem uma função. Esta atividade que nós achamos que não podemos viver sem ela, está praticamente destruindo nosso planeta e destruindo nossas vidas”  
(Maria Alejandra,Equador)

 “Nem um poço a mais de petróleo, esta é a luta que nós todos temos que estar. Ah, mas vai ter R$500mil de condicionante para a associação tal... Nós não 
queremos, nós queremos o direito de trabalhar, de ser livres, nós não queremos ser comprados por Petrobrás” – Cigão, Conceição da Barra

Direção: Ricardo Sá
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POR UMa
INFÂNCIA
LIVRE
DE Petróleo

Associação de Marisqueiros de Conceição da Barra/ES
Associação de Camaroeiros de Conceição da Barra/ES
Associação Córrego do Alexandre – Conceição da Barra/ES
Associação Córrego da Angélica - Conceição da Barra/ES
Grupo comunitário de mulheres quilombolas Coletivo em Ação- Conceição da Barra/ES
Retomada Quilombola de Linharinho- Conceição da Barra/ES
Retomada Quilombola de CantaGalo - Conceição da Barra/ES
Retomada Quilombola de Angelim 1- Conceição da Barra/ES
Associação Quilombola de São Domingos - Conceição da Barra/ES
Associação Quilombola de Divino Espírito Santo – São Mateus/ES 
Associação de São Miguel - – São Mateus/ES
Associação de Pescadores de Campo Grande– São Mateus/ES
APTA– São Mateus/ES
Rede Mocambos– São Mateus/ES
Aliança Regenera Rio Doce - Linhares/ES
Associação de Pescadores de Povoação- Linhares/ES
Comunidade quilombola e de pesca artesanal de Degredo- Linhares/ES
Associação de moradores de Cacimbas- Linhares/ES
Aldeia Indígena Botocudos de Areal- Linhares/ES 
Acampamento Caboclo Bernardo de Regência – Linhares/ES
Associação de Pescadores de Barra do Riacho- Aracruz/ES
Associação comunitária de Barra do Riacho – Aracruz/ES
Aldeia Indígena Guarani Boa Esperança- Aracruz/ES
Acampamento Paulo Damião MST- Aracruz/ES
Iaoto- Fundão/ES
Associação de Pescadores de Jacaraípe- Serra/ES
Associação de Pescadores de Bicanga- Serra/ES
CDDH-Serra/ES
Grupo afro-cultural Kisile- Serra/ES
Cineclube El Caracol- Vitória/ES
Soy Loco por Ti- Vitória/ES
Oficina do Lixo- Vitória/ES
Cursinho popular Risoflora- Vitória/ES
Coletivo Raízes Astrais- Vitória/ES
Sarará- Vitória/ES
Coletivo Casa Verde- Vitória/ES
Geqa/UFES- Vitória/ES
Organon/UFES- Vitória/ES
Programa de Pós Graduação Geografia/UFES- Vitória/ES
Coletivo Agricultores Urbanos- Vitória/ES
Repórteres Socioambientais do jornal Século Diário- Vitória/ES
OCCA- Organização dos Cineclubes Capixabas- Vitória/ES
Associação dos Pescadores Artesanais de Porto de Santana- Cariacica/ES
Associação de moradores do Paul- Vila Velha/ES
Metalóides- Vila Velha/ES
Sereias Tóxicas- Vila Velha/ES
Grupo Sawabona de Cultura Negra- Vila Velha/ES
Organização Produção Crioula- Vila Velha/ES
Afroameríndios- Vila Velha/ES
Associação mulheres da Pesca de Itapemirim- Itapemirim/ES
Colônia Z 10- - Itapemirim/ES
Arte e Cultura- Itapemirim/ES
Projeto REMA- Itapemirim/ES
Associação de Pescadores de Pontal de Marataízes- Marataízes/ES
APROVAP- Divino São Lourenço/ES
Casa da Mulher- Divino São Lourenço/ES
Circo Teatro Capixaba- Divino São Lourenço/ES

Coletivo Sítio Tangará- Divino São Lourenço/ES
Kapixawa- Alegre/ES
Plantadores de Água- Alegre/ES
Associação de Artesãs de Marobart- Presidente Kennedy/ES
Associação de Pescadores de Presidente Kennedy – Presidente Kennedy/ES
CDDH - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Associação Quilombola Ilha de Marajó/PA
Comunidade agroextrativista de Abaetetuba/PA
FASE/PA
FASE/PE
Laboratório de Saúde Ambiental e Trabalho/Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/ Fiocruz – LASA-
T/PE
Comunidade de pescadores e quilombolas da Ilha de Maré/BA
Instituto para o Desenvolvimento de Ações Sociais –  IDEAS/BA
Associação Caiçara de Ilhabela/SP
Artigo 19/SP
Associação Homens e Mulheres do Mar - AHOMAR/RJ
Fórum dos Afetados pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas Cercanias da Baía de Guanabara  
– FAPP-BG (RJ)
Sindipesca/ RJ
Fiocruz/RJ 
FASE/RJ
ASIBAMA/RJ
Coletivo Iemanjá contra o Pré Sal/RJ
Bicuda Ecológica (RJ)
Instituto A Árvore (RJ)
Mandato vereador Renato Cinco PSOL/RJ
Movimento Socio-Ambiental Meier Ambiente – MOSAMA/RJ
Pastoral do Meio Ambiente de Campo Grande/RJ
PACS - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul /RJ
APROMAC- Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte/PR
Liga Brasil de Responsabilidade Sócio-ambiental – LIBRES/PR
Toxisphera Associação de Saúde Ambiental (PR)
AMAR – Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária (PR)
Amigos da Terra Brasil/RS
Libras/MG
Artigo 22/MG
FASE/PE
Federação das Associações de Pescadores Profissionais, Artesanais e Aquicultores do Espírito Santo 
– FAPAES/ES
Coordenação Estadual Quilombola Zacimba Gaba/ES
Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional - FOSAN ES
Forum Suape/PE
Movimento Preservação da Serra da Gandarela/MG
Comissão Pastoral da Pesca - CPP
Movimento Nacional das Pescadoras e Pescadores Artesanais -MPP
Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras rurais Quilombolas -CONAQ
Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras – CNCTC
ANP – Articulação Nacional das Pescadoras
Forum de Mudanças Climáticas e Justiça Social
Frente por uma nova Política Energética 
Grupo Carta de Belém
Articulação Nacional de Agroecologia
Rede Brasileira de Justiça Ambiental
The Corner House - Inglaterra
Accion Ecologica- Equador
Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais -WRM - Uruguai
Oilwatch LatinoAmérica
Shellwatch - Holanda
Millieudefense - Holanda
BothEnds – Holanda
Carbon Trade Watch

Organizações nos territórios, de representações estaduais, nacional e internacional 
que articulam, participam ou apoiam a Campanha Nem Um Poço a Mais.
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Retomada Quilombola de Linharinho- Conceição da Barra/ES
Retomada Quilombola de CantaGalo - Conceição da Barra/ES
Retomada Quilombola de Angelim 1- Conceição da Barra/ES
Associação Quilombola de São Domingos - Conceição da Barra/ES
Associação Quilombola de Divino Espírito Santo – São Mateus/ES 
Associação de São Miguel - – São Mateus/ES
Associação de Pescadores de Campo Grande– São Mateus/ES
APTA– São Mateus/ES
Rede Mocambos– São Mateus/ES
Aliança Regenera Rio Doce - Linhares/ES
Associação de Pescadores de Povoação- Linhares/ES
Comunidade quilombola e de pesca artesanal de Degredo- Linhares/ES
Associação de moradores de Cacimbas- Linhares/ES
Aldeia Indígena Botocudos de Areal- Linhares/ES 
Acampamento Caboclo Bernardo de Regência – Linhares/ES
Associação de Pescadores de Barra do Riacho- Aracruz/ES
Associação comunitária de Barra do Riacho – Aracruz/ES
Aldeia Indígena Guarani Boa Esperança- Aracruz/ES
Acampamento Paulo Damião MST- Aracruz/ES
Iaoto- Fundão/ES
Associação de Pescadores de Jacaraípe- Serra/ES
Associação de Pescadores de Bicanga- Serra/ES
CDDH-Serra/ES
Grupo afro-cultural Kisile- Serra/ES
Cineclube El Caracol- Vitória/ES
Soy Loco por Ti- Vitória/ES
Oficina do Lixo- Vitória/ES
Cursinho popular Risoflora- Vitória/ES
Coletivo Raízes Astrais- Vitória/ES
Sarará- Vitória/ES
Coletivo Casa Verde- Vitória/ES
Geqa/UFES- Vitória/ES
Organon/UFES- Vitória/ES
Programa de Pós Graduação Geografia/UFES- Vitória/ES
Coletivo Agricultores Urbanos- Vitória/ES
Repórteres Socioambientais do jornal Século Diário- Vitória/ES
OCCA- Organização dos Cineclubes Capixabas- Vitória/ES
Associação dos Pescadores Artesanais de Porto de Santana- Cariacica/ES
Associação de moradores do Paul- Vila Velha/ES
Metalóides- Vila Velha/ES
Sereias Tóxicas- Vila Velha/ES
Grupo Sawabona de Cultura Negra- Vila Velha/ES
Organização Produção Crioula- Vila Velha/ES
Afroameríndios- Vila Velha/ES
Associação mulheres da Pesca de Itapemirim- Itapemirim/ES
Colônia Z 10- - Itapemirim/ES
Arte e Cultura- Itapemirim/ES
Projeto REMA- Itapemirim/ES
Associação de Pescadores de Pontal de Marataízes- Marataízes/ES
APROVAP- Divino São Lourenço/ES
Casa da Mulher- Divino São Lourenço/ES
Circo Teatro Capixaba- Divino São Lourenço/ES

Coletivo Sítio Tangará- Divino São Lourenço/ES
Kapixawa- Alegre/ES
Plantadores de Água- Alegre/ES
Associação de Artesãs de Marobart- Presidente Kennedy/ES
Associação de Pescadores de Presidente Kennedy – Presidente Kennedy/ES
CDDH - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Associação Quilombola Ilha de Marajó/PA
Comunidade agroextrativista de Abaetetuba/PA
FASE/PA
FASE/PE
Laboratório de Saúde Ambiental e Trabalho/Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/ Fiocruz – LASA-
T/PE
Comunidade de pescadores e quilombolas da Ilha de Maré/BA
Instituto para o Desenvolvimento de Ações Sociais –  IDEAS/BA
Associação Caiçara de Ilhabela/SP
Artigo 19/SP
Associação Homens e Mulheres do Mar - AHOMAR/RJ
Fórum dos Afetados pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas Cercanias da Baía de Guanabara  
– FAPP-BG (RJ)
Sindipesca/ RJ
Fiocruz/RJ 
FASE/RJ
ASIBAMA/RJ
Coletivo Iemanjá contra o Pré Sal/RJ
Bicuda Ecológica (RJ)
Instituto A Árvore (RJ)
Mandato vereador Renato Cinco PSOL/RJ
Movimento Socio-Ambiental Meier Ambiente – MOSAMA/RJ
Pastoral do Meio Ambiente de Campo Grande/RJ
PACS - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul /RJ
APROMAC- Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte/PR
Liga Brasil de Responsabilidade Sócio-ambiental – LIBRES/PR
Toxisphera Associação de Saúde Ambiental (PR)
AMAR – Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária (PR)
Amigos da Terra Brasil/RS
Libras/MG
Artigo 22/MG
FASE/PE
Federação das Associações de Pescadores Profissionais, Artesanais e Aquicultores do Espírito Santo 
– FAPAES/ES
Coordenação Estadual Quilombola Zacimba Gaba/ES
Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional - FOSAN ES
Forum Suape/PE
Movimento Preservação da Serra da Gandarela/MG
Comissão Pastoral da Pesca - CPP
Movimento Nacional das Pescadoras e Pescadores Artesanais -MPP
Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras rurais Quilombolas -CONAQ
Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras – CNCTC
ANP – Articulação Nacional das Pescadoras
Forum de Mudanças Climáticas e Justiça Social
Frente por uma nova Política Energética 
Grupo Carta de Belém
Articulação Nacional de Agroecologia
Rede Brasileira de Justiça Ambiental
The Corner House - Inglaterra
Accion Ecologica- Equador
Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais -WRM - Uruguai
Oilwatch LatinoAmérica
Shellwatch - Holanda
Millieudefense - Holanda
BothEnds – Holanda
Carbon Trade Watch
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