
 

  

 

O histórico colapso dos preços do petróleo demonstra mais uma vez a 
inviabilidade do fracking 

 
As medidas adotadas diante da pandemia, como a redução nos números de vôos, o 
fechamento de indústrias e o confinamento  das pessoas, têm acarretado uma diminuição na 
demanda de hidrocarbonetos a nível internacional que, junto com outros fatores como a 
superprodução e a especulação associada aos contratos de petróleo, têm repercutido na queda 
do preço do petróleo e gerado perdas nas principais empresas petroleiras. No dia 20 de abril, 
pela primeira vez na história, o preço do barril de petróleo de referência nos Estados Unidos 
teve uma cotação negativa, enquanto os mares do mundo todo se enchem de embarcações de 
armazenamento de petróleo e os projetos de energia extremas se desfazem em pedaços pelos 
seus altos custos, incompatíveis com os preços atuais.   
 
O fracking requer ainda maiores investimentos e, para ser viável, um mercado que lhe ofereça 
preços altos. Além disso, seus impactos socioambientais não são contabilizados nos seus 
custos de produção. É inviável embasar a matriz energética e a receita fiscal de nossos países 
em supostas rendas que esta técnica produziria porque, além dos preços atuais, a 
imprevisibilidade dos preços do petróleo e seus derivados impossibilita qualquer política 
soberana baseada em hidrocarbonetos.  
 
O planeta sofre uma crise de grandes dimensões: a climática, cujos impactos pioram se 
decidirmos continuar na rota da dependência dos hidrocarbonetos e da autorização do fracking. 
As origens da crise climática e da pandemia que vivemos são comuns: a destruição dos 
ecossistemas por modos de vida e de economia insustentáveis. Quem promove os 
hidrocarbonetos mostra, mais uma vez, a sua insensatez, especialmente nos momentos difíceis 
como este que vivemos, que apresentam o extrativismo atual como causador de zonas de 
sacrifício, que impõe os passivos ambientais sobre os mais vulneráveis, extingue povos 
indígenas, destrói a biodiversidade e alimenta a violência que sufoca comunidades e assassina 
seus defensores e defensoras.  
 
Para sair das duas crises, é necessário iniciar uma transição energética justa e democrática na 
América Latina e deixar a maior parte dos combustíveis fósseis no subsolo. A saída não está 
nos resgates e investimentos em empresas - públicas ou privadas - que exploram 
hidrocarbonetos. Nossos diversos e riquíssimos países contam com fontes alternativas de 
produção e usos sustentáveis de energia sem a necessidade de continuar aquecendo o planeta 
e destruindo os ecossistemas do qual fazemos parte. A transição energética é uma 
oportunidade para a democracia, a justiça e a paz, e nossa garantia de condições de vida 
saudáveis no futuro.  
 
Em muitas regiões do mundo o fracking foi proibido e foi comprovada a sua inviabilidade 
ambiental e econômica. Na América Latina devemos também impedi-lo e apostar em uma 
transição energética justa. Somos uma região megadiversa, sábia e criativa, com infinitas 
possibilidades de diversificar a sua economia de forma sólida e estável, de tal forma que 
regenere os territórios e nos proteja de eventos climáticos extremos e pandemias. Esta é a 
maior exigência dos nossos tempos por cada uma das pessoas, pelas comunidades e povos, 
pelas crianças e pelas próximas gerações: Não ao fracking! Sim a transição! 
 

 


