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Nos últimos anos, a importância de gás
de xisto tem crescido a um nível inespera-
do no mundo. Após a história de sucesso
nos EUA, o interesse em nesta matéria
prima está se voltando para a Europa. O
desenvolvimento de gás de xisto na Euro-
pa levanta uma questão sobre a existência
da regulamentação da UE que pode in-
fluenciar a potencial exploração de gás de
xisto na UE. É também indica direções em
que estes regulamentos podem ser altera-
dos ou desenvolvidos a fim de ajustá-los
para exploração de gás de xisto. A lista de
documentos legais que regulam o gás de
xisto na UE é muito amplo. Para os
fins deste artigo, a ênfase é princi-
palmente sobre as disposições da
UE lei com significado para projetos
de exploração de xisto de gás, bem
como a revisão de atos relevantes da
legislação comunitária secundária.

A principal regulamentação em
curso na UE que pode vigir sobre o
gás de xisto é o Tratado sobre o Fun-
cionamento da União Europeia
(TFUE). A regulamentação do gás de xisto é
mais provável ser baseadas no artigo 191 e
192 do TFUE, que contêm disposições rela-
tivas à proteção ambiental, ou no artigo 194
do TFUE que forma o Título XXI do TFUE
no setor de energia e define o objetivo da
UE dentro deste de campo. A regulação se-
cundária inclui Legislação relativa às auto-
rizações, Legislação sobre a Água (Diretiva-
Quadro Água e da Diretiva Águas Subterrâ-
neas), Legislação sobre Produtos Químicos,
Legislação sobre a Biodiversidade, e legisla-
ção relativa aos resíduos de mineração.

A diretiva relativa a Autorizações para
Exploração Prospeção e Produção de Hi-
drocarbonetos (Diretiva 94/22/CE) esta-
belece requisitos para a concessão do di-
reito exclusivo de prospeção, prospeção e
produção de hidrocarbonetos. Diretiva
94/22/CE refere-se a uma questão impor-
tante sobre a produção de gás de xisto.
Além da listagem do conjunto mínimo de
critérios, a diretiva permitiu membros da
UE para impor outros requisitos e condi-
ções ao exercício das atividades abrangi-
das pela diretiva, desde que sejam justifi-
cadas por razões imperiosas de interesse
geral (artigo 6 º (2)).

Há duas diretivas específicas no domí-
nio da água: Diretiva Quadro da Água e Di-
retiva Águas Subterrâneas. Ambas as direc-

tivas exigem que a poluição dos recursos
hídricos não exceda a concentração máxi-
ma definida de produtos químicos e po-
luentes. Diretiva Quadro da Água, a Direti-
va 2000/60/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 23 de Outubro de 2000,
contém uma proibição geral de descargas
diretas de poluentes nas águas subterrâ-
neas, incluindo uma para prospeção e ex-
ploração de hidrocarbonetos. Este regula-
mento parece ser muito importante para as
operações de gás de xisto. Outro regula-
mento, a diretiva de águas subterrâneas, a
Diretiva 2006/118/CE do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 12 de Dezembro de
2006 sobre a protecção das águas subterrâ-
neas contra a poluição, os endereços pa-
drões de qualidade da água e introdução de

medidas para prevenir ou limitar a descar-
ga de poluentes nas águas subterrâneas.

A exploração de gás de xisto requer o
uso de fluido de fraturamento, que con-
siste de uma mistura de substâncias quí-
micas. O Regulamento (CE) n. º 1907/2006
do Parlamento Europeu e do Conselho, de
18 de Dezembro de 2006, relativo ao regis-
to, avaliação, autorização e restrição de
substâncias químicas (REACH). O princi-
pal objetivo do é assegurar um elevado ní-
vel de protecção da saúde humana e ao
meio ambiente através da regulamenta-
ção da produção, colocação no mercado e
utilização de substâncias químicas e suas
misturas por conta própria. Ônus da pro-
va recai sobre os fabricantes, importado-
res e utilizadores a jusante.

A Legislação da Biodiversidade (Direti-
va Aves e Diretiva Habitats) é outra legisla-
tura importante. A Diretiva 2009/147/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de
30 de Novembro de 2009 sobre as aves sel-
vagens, protege todas as espécies que vi-
vem naturalmente na UE. A diretiva diz
que as espécies protegidas devem ser ob-
jeto de medidas de conservação especial
respeitantes ao seu habitat, a fim de ga-
rantir a sua sobrevivência e a sua reprodu-
ção na sua área de distribuição. A Diretiva
Habitats está acompanhando a Diretiva

Aves. O núcleo da Diretiva Habitats, a Di-
retiva 92/43/CEE do Conselho, relativa à
conservação dos hábitats naturais e da
fauna e flora, fornece criação de zonas es-
peciais de conservação (ZEC). Basicamen-
te, SACs cria uma rede de áreas protegidas.

A Legislação de resíduos da mineração é
outro ato legislativo aplicável ao gás de xis-
to. A Diretiva 2006/21/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 15 de Março de
2006 sobre a gestão dos resíduos de indús-
trias extrativas regula as operações de back-
end. A diretiva relativa aos resíduos de mi-
neração fornece uma obrigação que resí-
duos de extração devem ser geridos em ins-
talações de resíduos das indústrias extrati-
vas especializados da indústria e em con-
formidade com regras específicas.

Hoje, agências governamentais,
organizações ambientais, e as co-
munidades locais estão trabalhan-
do para desenvolver tecnologias
inovadoras e práticas que podem
reduzir os riscos e impactos am-
bientais associados à produção de
gás de xisto. O ambiente é a maior
preocupação da UE agora. A inter-
venção no meio natural ou na pai-
sagem, no processo de extração de

recursos minerais, que pode ser avaliada
no âmbito da Diretiva do Conselho
85/337/CEE, de 27 de junho de 1985, rela-
tiva à avaliação dos efeitos sobre determi-
nados projetos públicos e projetos priva-
dos no ambiente (Diretiva AIA).

Qual é o quadro jurídico para o gás de
xisto? Além de todos os regulamentos legais
já mencionados acima, a UE ainda está à
procura de soluções eficazes para a regula-
ção desta matéria prima na Europa. Há
muitas pesquisas em curso em, dezenas de
documentos e apresentações que vêm sen-
do publicados a cerca do impacto econô-
mico futuro de gás de xisto.

É absolutamente claro que importantes
problemas legais ainda existem e vão in-
fluenciar o crescimento do mercado de gás
de xisto na Europa. O desenvolvimento do
gás na Europa ainda traz uma questão co-
mo os países afetados União Europeia vai
responder a esta revolução e que as leis irão
se desenvolver na Europa para regular, aco-
modar e apoiar o desenvolvimento da in-
dústria. O sucesso futuro jurídico e econô-
mico do gás de xisto vai depender dele.

Sem dúvidas, a exploração de gás de xis-
to na Europa é um grande desafio legal para
a UE e os Estados-membros, mas também
uma enorme oportunidade para o setor
energético na Europa.

Gás de xisto na União Europeia: 
legislação vigente
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor (Lei
No. 9.394 de 20/12/1996) dedica um capítulo especial
ao ensino superior (capítulo IV) onde deixa claro a pos-
sibilidade desta modalidade de ensino ocorrer em “ins-
tituições de ensino superior, públicas ou privadas, com
variados graus de abrangência ou especialização” (co-
mo especificado no substitutivo do Senado, Universida-
des, Centros de Educação Superior, Institutos, Faculda-
des e Escolas Superiores). Consequentemente, as insti-
tuições que desejam atuar no campo do ensino supe-
rior contam com múltiplas possibilidades de organiza-
ção institucional. Na maioria das vezes, no entanto, pre-
ferem receber a denominação de universidade. 

É fundamental que os Conselhos Nacional e Esta-
dual de Educação, bem como o MEC, estejam perma-
nentemente atentos no sentido de preservar o concei-
to internacional da denominação “Universidade”. Esta
instituição centenária foi criada para atuar, como ex-
plicitado na LDB, para “estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do pensa-
mento reflexivo” bem como “incentivar o trabalho de
pesquisa e investigação científica, visando o desenvol-
vimento da Ciência e da Tecnologia e da criação e difu-
são da cultura e,
desse modo, de-
senvolver o enten-
dimento do ho-
mem e do meio
em que vive”. 

Carlos Chagas
Filho, pioneiro na
atividade científi-
ca na universidade
brasileira, definia
universidade co-
mo “um centro de
pesquisa, e porque
pesquisa, ensina”.
Logo, uma verda-
deira Universida-
de deve contar
com um corpo do-
cente de excelente
formação, exer-
cendo permanen-
temente uma ati-
vidade criativa nos
mais variados campos do conhecimento, tendo partici-
pação ativa na formação de quadros de alto nível ne-
cessários, por um lado, para o avanço do conhecimen-
to e, por outro, para o desenvolvimento do país. 

No caso do Brasil, o Conselho Nacional de Educa-
ção e o MEC estabeleceram regras mínimas para que
uma instituição possa ser considerada uma Universi-
dade. Esta regra exige apenas que a instituição conte
com pelo menos três cursos de pós-graduação em ní-
vel de mestrado e um de doutorado. A partir de 2013
haverá necessidade de quatro cursos de mestrado e
dois de doutorado. 

Estudo realizado recentemente por Antônio Freitas,
que integra o CNE, tendo como bases os dados da Ca-
pes, verificou que cerca de 40% das universidades bra-
sileiras não preenchem os requisitos mínimos men-
cionados acima. Algumas, inclusive, não contam com
nenhum curso de pós-graduação, infringindo clara-
mente a legislação vigente. Algumas, mantidas por go-
vernos estaduais, chegam a ter a coragem de afirmar
que, tanto o CNE como o MEC, não têm competência
legal para legislar sobre a matéria. Esquecem que a
própria LDB deixa claro no seu Título IV, Artigo oitavo,
Parágrafo primeiro, que “caberá à União a coordena-
ção da política nacional de educação, articulando os
diferentes níveis e sistemas, e exercendo função nor-
mativa, xxxx””. Os Conselhos Estaduais atuam na área
do ensino superior público por delegação do CNE.

Cabe ao MEC e ao CNE atuarem com rigor com o
objetivo de preservar o conceito de Universidade em
nosso país. Uma simples análise da produção de co-
nhecimento no Brasil permite constatar que são pou-
cas as instituições que, efetivamente, merecem ser
consideradas como Universidades. 

A grande maioria das instituições de ensino supe-
rior no Brasil se enquadra perfeitamente, e sem ne-
nhum demérito, no conceito de Centro Universitário.
Afinal, esta última instituição desempenha impor-
tante papel na formação de quadros profissionais nas
mais diferentes áreas do conhecimento e que são im-
portantes para o desenvolvimento do país. Elas po-
dem ou não exercer atividade de pesquisa ou conta-
rem ou não com cursos de pós-graduação, nada im-
pedindo que venham posteriormente a se transfor-
marem em Universidades.
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A passeata do Rio de Janeiro contra a lei de mudança dos
royalties levanta interrogações sobre o peso múltiplo, hoje, que
tem a presença do “povo na praça”, como manifestação de pro-
testo. A que vem de ocorrer, aliás, nada tem a ver com o fenôme-
no inédito da Praça do Sol, em Madrid, na Catalunha, ou em Wall
Street, em que o repúdio brota de
um inconformismo latente e pro-
fundo, nascido da impossibilidade
de canalizá-lo pela opinião pública,
diante do efetivo controle midiáti-
co, e da pasteurização das reivindi-
cações populares. 

O que está em causa, nas formas
clássicas de confronto, é o peso dos
números das concentrações, o cará-
ter achacapante que posso revelar,
diante de decisões do poder e do apa-
relho legislativo. A proposta, aliás, teve, também, o ineditismo, ao la-
do dos Estados de São Paulo e do Espírito Santo, de trazer o racha ao
âmago mesmo do sistema federativo, no sentido do trato, como um
todo, dos benefícios da produção do petróleo, ou de se seriam mais
aquinhoados os estados beneficiados “pela própria natureza”. 

Mas em que consistia, na verdade, o grito de inconformismo?

Sairia de um sentimento efetivo da consciência popular, ou da ma-
nifestação maciça e organizada do aparelho governamental e do
resultado da logística da convocação, quase que compulsória, do
funcionalismo público e, exatamente, no porte que tem no Estado
do Rio de Janeiro? O êxito, aliás, do 10 de novembro fez-se preceder
de uma movimentação de cartazes gigantes, a tapar fachadas in-
teiras de edifícios públicos, de par com a Urca e o Corcovado. 

Maciço, entretanto, foi o arrebanhamento do pessoal munici-
pal, nos 650 ônibus que criaram o passeio compulsório até a Can-
delária e a Rio Branco. O impacto era da convergência final, crian-

do o postal para a ótica panorâmica
e as fotos do clássico espaço histó-
rico, frente ao Municipal, na Pas-
seata dos Cem Mil, contra a ditadu-
ra. O impacto buscou a ab-rogação
dos palanques, do discurso político
tradicional. E o desfile não fugia, na
sucessão dos caminhões, à cadên-
cia dos préstitos carnavalescos, no
reflexo matriz da cultura carioca. 

As camisetas refletiram as siglas
do funcionalismo e a burocracia

em bloco, abraçada no percurso. Resultados como esse têm con-
dições de se repetir, indefinidamente, no êxito impecável da or-
ganização, e da nova coreografia de ida às ruas que representa.
Mas não se aguardem nem hino nacional, nem do Flamengo, co-
mo grito realmente coletivo de um valor, realmente vivido pelo
cidadão para além do servidor público. 

A passeata em 
busca do grito
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 nov. 2011, Seudinheiro, p. B-11. 




