
                           TEMPO DAS GRANDES POTÊNCIAS 

  Tive o privilégio de assistir à entrevista que o 

mundialmente conhecido pesquisador do INPE – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, CARLOS AFONSO NOBRE, especialista em 

questões climáticas, concedeu à Televisão Cultura faz poucos dias. 

Como se esperava, ressaltou ele, como foco principal de sua exposição, 

o candente problema do aquecimento global e as terríveis 

consequências do derretimento do gelo polar, com o consequente 

aumento do nível dos mares e o inevitável  alagamento de cidades 

litorâneas. Será preciso, explicou, deter esse aumento da temperatura 

do globo antes de se chegar a um “point of no return”. Para esse 

aumento contribui, entre outros fatores, a queima de combustíveis 

fósseis, vale dizer, de petróleo, que em poucas décadas, à medida em 

que a consciência do problema se enraizar na mente das pessoas, 

perderá cada vez mais espaço e valor em benefício de fontes renováveis 

de energia, das quais nosso país apresenta perspectivas muito 

bonançosas.  

  No dia seguinte, após sono reparador, mas ainda sob  

impacto das palavras do aclamado cientista, fiquei pensando que a 

longo prazo estão se desfazendo os sonhos de redenção econômica 

permanente que se abriram, para nós brasileiros, com a descoberta das 

extensas reservas petrolíferas do pré-sal. Os preços moderados do 

barril de petróleo no mercado internacional podem bem ser, desde já, 

as primícias dessa previsão do aludido ambientalista. 

  Também os conhecidos países árabes do Oriente Médio, 

que hoje nadam em dólares provenientes da exploração de ricas 

jazidas de petróleo, que lhes permitem exibir fausto material que 

encanta o resto do mundo, também poderão ter seus dias contados, 

caso estejam corretas, como tudo indica que estão, as candentes 

previsões sobre esse tema. O que me faz refletir como os sonhos de 

perpetuidade das grandes potências acabam se desvanecendo, como 

aconteceu, séculos atrás, com o então imbatível Império Romano, hoje 

objeto de estudo somente em  livros de História. 

  Ademais disso tudo, a manipulação do petróleo, sua 

extração, transporte e estocagem oferecem sérios riscos de 

derramamento acidental  provocador da poluição de mares e praias, 

algumas vezes alcançando até mesmo mangues, que são os  formidáveis 

berçários naturais da vida marinha. É o que está ocorrendo nos 

presentes dias, em nosso nordeste, com as abomináveis manchas de 

piche que aparecem nas praias, afetando o turismo na região e 

retirando o ganha-pão de pescadores locais.  



  O Brasil tem potencial enorme de exploração de recursos 

energéticos renováveis, dada sua riqueza inesgotável em sol, ventos e 

rios, estes para construção de pequenas usinas, preferíveis às grandes 

hidroelétricas, uma vez que não causam tantos danos ambientais. 

  Até mesmo o inefável Raimundo, meu amigo caiçara que 

os leitores já conhecem, depois de xingar com todos os nomes o 

petroleiro causador da poluição no nordeste, reconhece as vantagens 

das novas tecnologias não poluentes. Contudo, nem quis encarar-me de 

frente ao propor, com evidentes segundas intenções: ¨Sabe, seu doutor, 

estou pensando em pôr aquecimento solar aqui em casa. O senhor 

conhece alguém que possa emprestar-me, a juros bem baixinhos, os 

recursos necessários?¨  Fiz que não entendi e mudei de assunto. Mas 

vou pensar no caso, pois o Raimundo merece. Vocês não acham? 
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