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APRESENTAÇÃO
Desde a abertura do setor petrolífero no Brasil, em 1998, são frequentes os
relatos de executivos de empresas de petróleo e de serviços, que atuam na área de
aquisição de dados sísmicos no país, sobre a grande dificuldade de se conseguir
autorização para a realização de tais levantamentos junto aos agentes governamentais.
Em alguns casos, devido às exigências severas relativas a questões ambientais, e, em
outros, devido a indefinições, falta de clareza e obscuridade de opções para o
enquadramento dos tipos de levantamentos que se pretendem realizar. Essas lacunas na
legislação vigente podem ser decorrentes do desconhecimento dos legisladores sobre o
tema, que, na elaboração das leis, normas e resoluções, são ambíguos ou deixam vácuos
jurídicos que possibilitam interpretações as mais diversas sobre a matéria.
O livro Aquisição de dados sísmicos no Brasil: aspectos legais é uma
excelente contribuição do Dr. Simplício Freitas ao assunto. Como mostra a sua
biografia, o Dr. Simplício tem larga experiência no assunto e em objetos correlatos que
lhe conferem o saber necessário para discorrer sobre o tema com autoridade. Aquisição
de dados sísmicos no Brasil: aspectos legais se inicia com uma introdução ao método
de aquisição de dados sísmicos e à terminologia utilizada pelos profissionais da área
sobre o assunto, o que possibilita aos neófitos no objeto conhecimento mínimo, mas
necessário, para o entendimento das abordagens posteriores do livro. Trata dos
diferentes tipos de levantamentos sísmicos existentes e traz uma série de
esclarecimentos e procedimentos adotados em outros países, onde a rotina dos
levantamentos sísmicos em um ambiente competitivo vem sendo executada ao longo do
tempo, e cuja prática tem se mostrado eficiente com bons resultados para todos os
participantes do processo, ou seja, governo, companhias de petróleo e de serviços.
Mostra também que as resoluções vigentes no Brasil vão de encontro à própria
Constituição Brasileira no entendimento de juristas renomados de nosso país.
Este livro é, sem dúvida, uma grande contribuição aos legisladores e agentes
governamentais na elaboração de leis, normas e resoluções que atendam aos anseios das
empresas de petróleo e companhias de serviços em conseguir celeridade nas tramitações
processuais. Não menos importante para os agentes das companhias de petróleo e de
serviços para a correta interpretação das lacunas que existem na legislação atual.
Jurandyr Schmidt
Conselheiro da SBGf
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