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RESUMO

Após a Revolução Industrial, o mundo tem se tornado cada vez mais
dependente de fontes de hidrocarbonetos (óleo, gás natural e carvão). A economia
mundial é dependente da exploração dessas fontes, que são utilizadas em
diferentes setores. Diversos estudos indicam que os hidrocarbonetos são fontes
esgotáveis e que a demanda mundial pode ultrapassar a sua disponibilidade como
recurso. A crescente preocupação em relação ao esgotamento das fontes de
hidrocarbonetos tem levado à busca por fontes alternativas de recursos energéticos,
sendo exemplo dessas fontes os gases não convencionais, particularmente o gás de
xisto. A exploração do gás de xisto é recente. Apesar de que campos de gás de xisto
já eram conhecidos, foi apenas a evolução da tecnologia de extração, a extração
horizontal e o chamado fraturamento hidráulico, é que tornou possível sua
exploração de maneira economicamente viável. Os Estados Unidos tem sido o maior
explorador de gás de xisto no mundo, sendo que a exploração desse recurso está
sendo responsável por mudar a matriz energética do país, diminuir sua dependência
por importações de gás natural e possivelmente mudar o cenário energético mundial.
Em face a esse fenômeno e do conhecimento de bacias de gás de xisto no Brasil,
este trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos fatores críticos para a
viabilidade da exploração do gás de xisto no país. Para que a exploração do gás de
xisto seja viável no Brasil são necessários estudos para melhor conhecimento do
potencial das bacias de gás de xisto no país, estudo dos impactos ambientais que a
exploração do recurso pode causar e estudos de viabilidade econômica. Além disso,
são necessárias medidas para estimular a indústria do gás natural no país de forma
a justificar o uso do gás de xisto, também seriam necessárias leis e normas
adaptadas à exploração deste gás não convencional em face da nova tecnologia de
exploração. Outro ponto importante para que a exploração do gás de xisto seja
viável, é ampliação da infraestrutura de transporte do gás natural.
Palavras Chaves: gás de xisto; gás natural; gás não convencional; fraturamento
hidráulico; perfuração horizontal

ABSTRACT
Critical factors for the viability of shale gas exploration in Brazil
After the Industrial Revolution, the world has became more dependent on
hydrocarbon sources (oil, natural gas and coal). The world economy depends on the
exploration of those resources, which are used in different sectors of the economy.
Many studies have shown that the hydrocarbons resources are considered
exhausted and that its demand may exceed its availability. The growing concern
regarding the depletion of hydrocarbon resources has led to the search for alternative
sources of energy resources. One of the alternative sources are the unconventional
gas, mainly the shale gas. The exploration of the shale gas sources is very recent.
Although shale gas basins has already been known for years, it was the improvement
of the technology of extraction, the horizontal extraction and the hydraulic fracturing,
that made shale gas exploitation economically viable. The United States is the
biggest producer of shale gas in the world. The exploitation of shale gas in the US
has changed its energy matrix, has decrease its dependence on imported natural gas
and maybe it can change the global energy scenario. Based on the success of the
exploration of shale gas in the US and the knowledge of existing shale gas basins in
Brazil, this study aims to analyses the critical factors for the viability of exploration of
shale gas in Brazil. In order for the exploration of shale gas be viable in Brazil it is
necessary studies to better knowledge of the real potential of the shale gas basis in
the country, studies of environment impacts the exploration of shale gas may cause
and economic viability studies. Besides it is necessary to create ways to stimulate the
natural gas industry in the country in order to justify the use of shale gas, also, it is
necessary the creation of laws and standards specifics for the unconventional gas
due to its new technology. Another important measure to make the shale gas
exploration viable in the country is the improvement of the infrastructure of the gas
transportation net in the country.
Keywords: shale gas; natural gas; unconventional gas; hydraulic fracturing;
horizontal drilling
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1

INTRODUÇÃO

O termo em inglês shale gas vem sendo traduzido no Brasil como gás de xisto,
porém, a tradução correta é gás de folhelho (LAGE et al., 2012). Neste trabalho
será utilizado o termo gás de xisto.
Desde a Revolução Industrial, o mundo se tornou extremamente dependente
das fontes de hidrocarbonetos (carvão, óleo e gás natural). A produtividade
econômica mundial depende da exploração dessas fontes que são responsáveis por
mais de 80% da energia utilizada no mundo.
O óleo é responsável por fornecer 37% da energia mundial, o carvão vem em
seguida com participação de 35% e o gás natural com 28% (KOLB, 2013).
Em 2013 o mundo consumiu cerca de 33,3 bilhões de barris de petróleo (5,29
bilhões de m3) (ANP, 2014).
Um estudo recente alerta que a produção mundial de óleo provavelmente
ultrapassou seu máximo, e então, o mundo irá atingir o “Pico do Petróleo” ou “Pico
de Hubbert” (ALEKLETT, 2007 apud SUÁREZ, 2012, p.123).
A taxa de descoberta de novas reservas de petróleo é menor do que a taxa
atual de consumo, além disso, 5 de cada 6 países produtores de petróleo já
entraram em declínio de produção (SUÁREZ, 2012).
Portanto, o século XXI se depara com um desafio energético sem precedentes:
a demanda mundial, principalmente no setor de transportes, cresce rapidamente,
enquanto que os recursos de petróleo e gás, matérias – primas não renováveis
tendem a se esgotar. Além disso, ainda não existe outra fonte de energia que
poderia substituir, de maneira eficaz, a curto e médio prazo, esses hidrocarbonetos.
(IFP ENERGIES NOUVELLES, 2013). Paralelo a isso, ainda existe a questão do
impacto ambiental causado pela emissão de poluentes gerados pela queima dos
combustíveis fósseis e de como esse impacto pode estar causando uma mudança
climática e as discussões em torno de possíveis soluções para mitigar este impacto.
Em vista do panorama mundial do petróleo, o mapa mundial da energia está
passando por mudanças. Essas mudanças são causadas, sobretudo, pelo
desenvolvimento da produção de petróleo e gás nos Estados Unidos da América
(EUA). Além disso, poderá sofrer ainda mais mudanças oriundas do abandono da
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energia nuclear em determinados países, a adoção de energias alternativas como
eólicas e solar e finalmente pela expansão da produção de gás não convencional
(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2012).
Não obstante desse panorama mundial, um estudo realizado pelo pesquisador
Leonardo Maugeri (2012), afirma que o petróleo não só está longe de acabar como
também o aumento da capacidade de produção mundial alcançará quase 20% em
2020, podendo produzir 110,7 milhões de barris de petróleo por dia (17,6 milhões de
m3 por dia). Segundo ele, um dos fatores para esse aumento é a descoberta de
novas reservas de petróleo, tanto convencionais como o pré-sal no Brasil, como
reservas não convencionais como o xisto nos EUA e as areias betuminosas no
Canadá. Maugeri também afirma que o Ocidente passará a ser o novo “centro” de
exploração e produção de petróleo, diminuindo a dependência mundial do petróleo
do Oriente Médio, área de grande instabilidade política. Ainda segundo o
pesquisador, há 9 trilhões de barris (1,4 trilhões de m³) de combustíveis fósseis não
convencionais no mundo. Hoje, o mundo pode produzir 93 milhões de barris por dia
(14,8 milhões de m³ por dia).
Apesar do estudo do Leonardo Maugeri, diante do atual cenário energético
mundial e das fontes de hidrocarbonetos, o mundo busca alternativas aos
combustíveis fósseis. O gás natural é um combustível fóssil, porém por ser menos
poluente do que o petróleo e o carvão é uma alternativa de combustível
relativamente mais limpo, e por isso, um possível substituto às outras fontes fósseis,
visando a redução do impacto ambiental. O gás natural é o único combustível fóssil
cuja procura mundial cresce em todos os cenários, demonstrando seu bom
desempenho em qualquer que seja a política aplicada.
Um relatório de 2015 da BP Group prevê que em 2035 a demanda mundial de
energia será 37% maior do que nos dias de hoje. A Índia e a China serão
responsáveis por metade desse crescimento. Esse relatório também prevê que o
fornecimento de gás natural atingirá 14 bilhões de m³/dia, e que os EUA serão
responsáveis por cerca de 20% desse fornecimento.
As reservas comprovadas de gás natural mundial são suficientes para suprir a
demanda durante 46 anos (BP, 2011 apud SUÁREZ, 2012, p. 123). A figura 1
mostra a evolução das reservas mundiais provadas de gás natural dos países
membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e as dos
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países não membros. Pode-se constatar que um pouco mais da metade das
reservas provadas pertencem aos países membros da OPEP, apesar de que a
quantidade de reservas desses países vem reduzindo ao longo dos últimos 10 anos.
São países membros da OPEP: Argélia, Angola, Equador, Irã, Kuweit, Líbia, Nigéria,
Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Venezuela.
Figura 1 - Evolução das reservas mundiais provadas de gás natural (2004 – 2013)

Fonte: BP (2013, apud ANP, 2014, p. 41)

Em 2013, a Rússia, o Iran, o Catar e a Arábia Saudita foram responsáveis por
48,3% das reservas de gás natural convencional, sendo que no ano de 2012 estes
países eram responsáveis por 55 % das reversas de gás natural mundial (ANP,
2014).
A redução dos recursos de gás natural convencional tem levado alguns países
à buscar fontes alternativas para a extração de gás. Uma fonte alternativa ao gás
natural convencional é o gás natural não convencional. A extração do gás natural
não convencional pode reavaliar as reservas mundiais deste hidrocarboneto.
As reservas de gás natural ditas não convencionais podem se tornar uma
alternativa de baixo carbono que poderiam substituir outras fontes de combustíveis
fósseis. Essas fontes não convencionais de gás natural compreendem recursos
como os arenitos fechados e não permeáveis (tight gas), o gás de xisto (shale gas) e
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o gás natural do carvão (coal bed methane). O gás de xisto é uma das maiores
apostas para suprir a demanda energética futura.
O U.S. Geological Survey (USGS) e o World Energy Council (WEC) estimam
que possa haver mais de 9 trilhões de barris (1,4 trilhões de m³) de recursos não
convencionais, sendo que destes, apenas 300 milhões de barris (48 milhões de m³)
são potencialmente recuperáveis (MAUGERI, 2012).
Até pouco tempo atrás, as fontes de gás natural não convencionais foram
consideradas não recuperáveis. Hoje elas respondem pela maior parte do
crescimento na produção de gás nos EUA e em outros países desenvolvidos como a
Austrália (SUÁREZ, 2012).
De acordo com a International Energy Agency (IEA), os recursos não
convencionais recuperáveis no mundo são bastante amplos, porém, atualmente eles
estão parcamente quantificados e mapeados, como demonstra a tabela 1
(ROGERS, 2011).
Tabela 1 – Distribuição mundial de reservas de gás não convencional (trilhões m³ - Tmc)
Gás de arenitos
Gás natural do carvão
impermeáveis (Tight gas) (Coalbed methane)
Oriente Médio e Norte da África
África Subsariana
Ex-União Soviética
Ásia - Pacífico
Ásia Central e China
OECD Pacífico
Sul da Ásia
Outros países da Ásia - Paciífico
América do Norte
América Latina
Europa
Europa Central e Oriental
Europa Ocidental
Mundo

23
22
25
51
10
20
6
16
39
37
12
2
10
210

0
1
112
49
34
13
1
0
85
1
8
3
4
256

Gás de xisto (Shale
gas)

Total

72
8
18
174
100
65
0
9
109
60
16
1
14
456

95
31
155
274
144
99
7
24
233
98
35
7
29
921

Fonte: IEA (2009, p. 397) traduzido pela autora

Recentes avanços na tecnologia de exploração, de perfuração de poços (como
perfuração horizontal e fraturamento hidráulico) e de completação permitiram melhor
acesso às fontes de gás não convencionais a preços competitivos e, com isso, um
aumento da produção de gás natural, principalmente oriundo das formações de xisto
(BURNHAM et al., 2011; SUÁREZ, 2012).
Em 2013 a produção mundial de gás natural foi de 3,4 trilhões de m 3, alta de
0,8 % em relação ao ano anterior. O maior crescimento volumétrico da produção do
gás natural foi registrado pela Rússia, os EUA ocuparam a 4° posição de produção
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mundial. Contudo, em 2012 os EUA foi quem registrou o maior crescimento
volumétrico de produção, devido, sobretudo à exploração do gás de xisto. (ANP,
2013; ANP, 2014).
O aumento da produção de gás natural dos EUA, causado, sobretudo pela
exploração do gás de xisto, tem causado uma mudança no cenário energético do
país, que tem sido chamado por alguns de “revolução do gás de xisto”. Essa
“revolução” tem causado incertezas no mercado mundial de gás e pode afetar não
apenas o mercado do gás natural como também todo o cenário energético mundial.
Caso essa revolução continue nos EUA e ainda se espalhe para o resto do mundo,
pode-se esperar que o custo do gás será mais baixo no futuro. Apesar disso, ainda
há dúvidas se essa chamada revolução pode se repetir em outros países além dos
EUA, mesmo as reservas não convencionais sendo estimadas em cinco vezes mais
que as reservas convencionais.
Segundo Adam Sieminski, Administrador da U.S. Energy Information
Admistration (EIA), com o crescimento em 30% do óleo de xisto e em 40% para o
gás de xisto na produção total de óleo e gás natural nos Estados Unidos, os
interesses nos recursos de óleo e de gás natural das formações de xisto fora dos
Estados Unidos tem crescido (Advanced Resources International, Inc., 2013).
Maugeri (2012) estima que as políticas que focam a redução das emissões de
carbono, os avanços tecnológicos e a disseminação de energias alternativas irão
reduzir o impacto do óleo na economia global.
Diversos países estão progressivamente focando suas políticas energéticas em
direção à promoção de energias renováveis. No entanto, devido a questões
políticas, técnicas, econômicas e mercadológicas, o período esperado para atingir
uma matriz de base renovável será longo e exigirá significativos incentivos
governamentais.
Devido às características químicas do gás natural (hidrocarboneto com menor
relação hidrogênio / carbono entre seus concorrentes do setor energético), pode-se
afirmar que ele constitui um combustível de transição para o desenvolvimento de
uma matriz de baixo carbono. Mesmo com o progresso das fontes renováveis nos
últimos anos, devido à forte preocupação ambiental observada em diferentes
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mercados globais, as fontes de energias fósseis ainda são essenciais para a
segurança energética no curto e longo prazo (LION; ALMEIDA; LOSEKANN, 2014).
No Brasil, projeta-se a expansão da oferta de gás natural a partir das recentes
reservas brasileiras descobertas, das já existentes e ainda da manutenção do
vínculo Brasil – Bolívia (uma vez que a Bolívia é o principal fornecedor de gás
importado no Brasil). Interfaceando a oferta de gás natural, justapõe-se o consumo
do gás natural e a otimização de suas condições, ou seja, o transporte, a
distribuição, os investimentos científicos e os produtos tecnológicos (gás natural
comprimido – GNC, gás natural liquefeito – GNL). Os benefícios para o país vão
desde desdobramentos econômicos (aumento do Produto Interno Bruto - PIB),
sociais (maior oferta de empregos) e ambientais (redução da emissão de poluentes)
(ALMEIDA, 2005 apud ALVES; VITAL; MOTTA, 2007).
Este trabalho começa fazendo uma breve descrição da origem do gás natural e
mostra a diferença entre o gás natural convencional e o gás natural não
convencional. Em seguida é feita uma análise da participação do gás natural na
economia mundial bem como na economia e na matriz energética do Brasil. O
objetivo é traçar um panorama do mercado do gás natural no Brasil para analisar
quais seriam os benefícios da exploração do gás de xisto para esse mercado. Na
sequência, o trabalho apresenta o gás de xisto, traçando um histórico de sua
exploração e as técnicas utilizadas atualmente para sua extração, a perfuração
horizontal e o fraturamento hidráulico. O trabalho também descreve o panorama do
gás de xisto no mundo, mostrando a localização das reservas comprovadas, para
então discorrer sobre a produção do gás de xisto nos Estados Unidos, país que
atualmente é o maior produtor, e de como essa exploração e produção tem
modificado o cenário energético daquele país. Na sequencia é apresentado o
cenário brasileiro para a exploração do gás de xisto, quais são as principais
dificuldades encontradas e quais as ações à serem tomadas no âmbito econômico,
político e tecnológico para que essa exploração possa se tornar possível no país. A
dissertação também apresenta os possíveis impactos ambientais decorrentes da
exploração do gás de xisto. Por fim são apresentadas as conclusões obtidas nesta
dissertação.
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2

OBJETIVOS

Em face da busca por alternativas energéticas para a substituição das fontes
de hidrocarbonetos, da mudança no panorama do mercado do gás natural nos
Estados Unidos causada pela exploração de gás não convencional, sobretudo o gás
de xisto e do conhecimento de reservas de gás de xisto no Brasil, o

presente

trabalho tem como objetivo fazer uma análise do mercado brasileiro do gás natural e
de como o gás de xisto poderia estar inserido neste cenário, e os fatores críticos
para a viabilização da exploração desse recurso não convencional no país.


Pesquisar a situação energética mundial atual e as mudanças causadas
nesse cenário em decorrência da exploração de fontes alternativas aos
combustíveis fósseis, em especial o gás de xisto;



Analisar os fatores que fizeram com que o gás de xisto em pouco tempo
revolucionasse o mercado energético norte - americano, transformando
o país no maior explorador e produtor do gás;



Analisar o mercado atual do gás natural no Brasil e quais as
expectativas da exploração do gás de xisto para o cenário energético do
país;



Analisar as dificuldades para a exploração do gás de xisto no Brasil e as
ações que poderiam ser tomadas para viabilizar sua exploração.
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3

METODOLOGIA

Este trabalho tem como objetivo uma pesquisa descritiva e explicativa, tendo
como base pesquisa bibliográfica sobre o tema.
Como fontes de pesquisa foram utilizadas livros, periódicos, relatórios, artigos
técnico-científicos e base de dados eletrônicos disponível na internet.
O trabalho foi dividido nas seguintes etapas:
1ª etapa: pesquisa bibliográfica
Nesta etapa foi realizada a pesquisa bibliográfica sobre o tema, com foco na
exploração do gás de xisto, principalmente nos Estado Unidos, as dificuldades
enfrentas por esta exploração e os impactos ambientais causados; e também no
panorama do mercado de gás natural no Brasil, a demanda, a produção e a oferta.
Foram importantes fontes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, da International Energy Agency e do U.S. Energy Information
Administration.
2ª etapa: análise temática
Nesta etapa foram analisadas as expectativas da exploração do gás de xisto
para o mercado de gás natural do Brasil tendo em vista o sucesso da exploração do
gás nos EUA. Também foi estuda a prática da exploração do gás de xisto
procurando compreender os impactos ambientais causados e as formas para
minimizar estes impactos.
3ª etapa: problematização
Nesta etapa foram discutidos os fatores críticos para a exploração do gás de
xisto no Brasil, em vista das dificuldades com relação à tecnologia, falta de estudos
mais aprofundados, impactos ambientais entre outros.
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4

4.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Origem do gás natural
Combustíveis fósseis, como o petróleo bruto e o gás natural, se originaram de

matérias orgânicas enterradas em sedimentos rochosos há centenas de milhões de
anos. A matéria orgânica, enterrada sob camadas de lama e em condições
anaeróbicas, foi gradualmente se decompondo e convertida em petróleo pela
combinação da ação de altas temperaturas e pressões (SUÁREZ, 2012).
O meio anaeróbico é a condição necessária para a preservação da matéria
orgânica nas camadas de rocha. Essa condição se encontra em meios confinados
nos quais se depositam a matéria orgânica e os sedimentos de rochas. Ao longo de
milhões de anos, essa rocha foi sendo progressivamente coberta por outras
camadas formadas por diversos outros depósitos. O aumento da pressão e,
sobretudo da temperatura transformaram a matéria orgânica em hidrocarbonetos
líquidos (petróleo) ou gasosos, dependendo da temperatura atingida e da
profundidade da camada rochosa. Podem ocorrer numa mesma bacia sedimentar,
formação de petróleo nas camadas menos profundas e formação de gás nas mais
profundas (IFP ENERGIES NOUVELLES, 2013).
Uma parte dos hidrocarbonetos é expulsa da sua rocha de origem e se desloca
pela bacia sedimentar. Por eles serem mais leves do que a água, tendem a imigrar
em direção à superfície terrestre através dos poros e de falhas na rocha até
atingirem a superfície da terra ou então, acabam ficando presas dentro de rochas
porosas hermeticamente seladas por camadas de rochas impermeáveis que são
conhecidas como reservatórios. Essas rochas impermeáveis impedem que o gás
escape até a superfície (IFP ENERGIES NOUVELLES, 2013; ROGERS, 2011;
SUÁREZ, 2012). Esse processo é influenciado por fluxos de águas subterrâneas,
que levam o óleo e gás a migrarem centenas de quilômetros horizontalmente ou
curtas distâncias verticalmente antes de ficarem presos nos reservatórios (ROGERS,
2011). A acumulação dos hidrocarbonetos na rocha permeável forma então os
chamados depósitos (ou reservas) convencionais. Porém, outra parte desses
hidrocarbonetos que não são expelidos da rocha de origem acaba ficando
aprisionada nessa mesma rocha, formando os chamados depósitos (ou reservas)
não convencionais (IFP ENERGIES NOUVELLES, 2013).
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O gás dito convencional permanece nesses reservatórios. Ele pode estar
sozinho, sem a presença de óleo (nesse caso, é chamado gás não associado), pode
estar dissolvido dentro do óleo (gás associado), ou pode se apresentar como uma
camada distinta sobre uma camada de óleo dentro do reservatório. Para produzir
hidrocarbonetos em todos os casos de gás citados, poços são perfurados até o
reservatório. Após a extração dos hidrocarbonetos, eles são processados em
correntes separadas de óleo, condensado, gás natural líquido (etanos, propano e
butano) e gás natural (principalmente metano) (ROGERS, 2011).
O gás não associado é recuperado da formação através de um processo de
expansão no qual o poço é perfurado até o reservatório do gás permitindo que o gás
altamente comprimido se expanda através do poço de forma controlada, e assim,
pode ser capturado, tratado e transportado até a superfície. Este processo de
expansão normalmente leva a fatores de alta recuperação do gás convencional
(SUÁREZ, 2012).
4.2

Gás natural convencional e gás natural não convencional
De acordo com uma definição da U.S. Energy Information Administration (EIA),

óleo e gás natural convencional se referem ao óleo e ao gás produzidos por um
poço perfurado numa formação geológica no qual as características do reservatório
e do fluido permitem que o gás natural e o óleo possam fluir pelo orifício (MAUGERI,
2012).
A Intenational Energy Agency (IEA) define gás não convencional como o gás
que é mais difícil tecnologicamente ou mais caro para ser produzido do que o gás
convencional. Outra definição aceita pela indústria seria os reservatórios incapazes
de produzir volumes economicamente viáveis de gás natural a não ser estimulando o
poço com emprego de tecnologias que expõem mais do reservatório ao poço
(BOYER et al., 2011; SUÁREZ, 2012). As reservas não convencionais produzem
volumes de gás a partir de arenitos fechados e não permeáveis, de rochas finas
como o xisto, de carvão mineral ou de arenitos e carbonetos fechados (ZALAN, 2012
apud LAGE et al., 2012, p. 34).
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), define
reservatório não convencional a rocha de permeabilidade inferior a 0,1 mD (mili
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Darcy) contendo hidrocarbonetos, onde se executa fraturamento hidráulico visando a
produção desses hidrocarbonetos (RESOLUÇÃO ANP N° 21/2014).
A figura 2 mostra qual faixa de permeabilidade é considerado recurso não
convencional e qual a faixa de permeabilidade é considerado recurso convencional.
Também, para ilustrar a baixa permeabilidade do xisto, a figura faz uma comparação
do grau de permeabilidade do xisto com alguns materiais de construação.
Figura 2 – Escala de permeabilidade e os tipos de recursos (mD)

Fonte: Affonso (2014) traduzido pela autora

A permeabilidade dos reservatórios não convencionais é entre 100 mil a 1
milhão de vezes mais baixa do que a dos reservatórios convencionais.
São exemplos de recursos não convencionais: o gás de xisto (shale gas), o gás
de arenitos de baixa permeabilidade (tight gas) e o gás de carvão (coal bed metane).
A figura 3 ilustra os diferentes tipos de fontes de gás e sua localização
geológica.
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Figura 3 – Diferentes tipos de reservas de gás natural e sua localização geológica

Fonte: Suárez (2012, p. 125) traduzido pela autora

Como se pode observar na figura 3, o gás convencional se encontra mais
próximo à superfície do que as reservas de gás não convencional. As reservas de
gás não convencional se encontram aprisionadas numa espécie de “selo” formado
por camadas de rocha impermeáveis. A figura também mostra que para extrair o gás
convencional, o fraturamento vertical é suficiente enquanto que para extrair o gás
não convencional, apenas o fraturamento vertical não é suficiente, é necessário
também outras técnicas de fraturamento, o horizontal, como se pode ver na figura e
o chamado fraturamento hidráulico.
A alta compressibilidade e a baixa viscosidade do gás permitem uma alta taxa
de recuperação dos reservatórios convencionais a um custo relativamente baixo,
essas características também permitem uma extração economicamente viável de
fontes convencionais.
Num poço de gás convencional, quando perfurado, o gás flui em quantidades
comerciais, no caso das fontes não convencionais, só a perfuração não basta para
obter o gás em quantidades comerciais, é necessária um estímulo para se conseguir
quantidades economicamente viáveis do gás.
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Comparadas às reservas convencionais, as reservas não convencionais estão
espalhadas por uma área muito mais ampla, e por isso, requerem a perfuração de
muito mais poços. Além disso, um poço não convencional se esgota muito mais
rapidamente do que um poço convencional, e seu pico se dá logo nos primeiros
anos (STEVENS, 2010).
O volume de petróleo e de gás estocado em reservatórios não convencionais é
muito maior do que o volume de petróleo e de gás em reservatórios convencionais.
A figura 4 ilustra as principais diferenças entre os reservatórios convencionais e
os reservatórios não convencionais.
Figura 4 – Triângulo de recursos – convencionais x não convencionais

Fonte: Affonso (2014) traduzido pela autora

A tabela 2 a seguir mostra um resumo das principais diferenças entre as
reservas convencionais e as reservas não convencionais.
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Tabela 2 – Principais diferenças entre reservatórios convencionais e não convencionais

Gás natural convencional

Gás ntaural não convencional
Necessidade de estímulo para que possa
Flui naturalmente pelo poço
fluir através da rocha
Necessidade de mais tecnologia para ser
Tecnologicamente mais fácil de ser extraído
extraído
Baixa viscosidade
Alta viscosidade
Permeabilidade alta (1 a 100 mD)
Permeabilidade baixa (abaixo de 0,1 mD)
Custo relativamente baixo para ser
Custo mais elevado para ser explorado
explorado
Menos abundante na Terra
Mais abundante na Terra
Menor volume de gás nos reservatórios
Maior volume de gás nos resevatórios
Ciclo de vida mais longo
Maior declínio na produção
Menor fator de recuperação do reservatório
Fator de recuperação em torno de 80%
(20% a 30%)
Fonte: Elaborado pela autora

4.3

O gás natural na economia mundial
Em 2013 as reservas provadas mundiais de gás natural somaram 185,7

trilhões de m³, um aumento de 0,2% em relação ao ano anterior (ANP, 2014).
Figura 5 - Reservas provadas mundiais de gás natural por região (em trilhões m3)

Fonte: ANP (2014, p. 41)

29

Por ser um combustível que demanda uma logística complexa para o seu
escoamento, o gás natural acaba sendo um produto economicamente menos
interessante que o petróleo. No entanto, como o gás muitas vezes é extraído dos
reservatórios junto com o óleo, as petroleiras precisam dar um destino a esse
energético, o que gera o aproveitamento do gás produzido, utilizado na própria
plataforma (para geração de energia) ou é enviado por gasoduto para consumo
externo (ANP, 2014).
O gás natural serve como fonte de combustível em diversos setores da
economia: para geração de energia elétrica; na indústria, é usado tanto como fonte
de calor como alimentação em diversos processos; no setor comercial e residencial,
como fonte de aquecimento em países frios, para resfriar e para cozinhar.
Atualmente discute-se também o uso do gás natural como potencial substituto do
óleo no setor dos transportes. A figura 6 mostra a demanda mundial de gás natural
por setor da economia desde os anos 1990 e com projeções para 2020 a 2035.
Pode-se observar pela figura que o consumo de gás natural vem aumentado ao
longo dos anos e as projeções indicam que continuará a aumentar. O maior
consumo de gás natural é no setor de geração de energia elétrica.
Figura 6 - Demanda mundial de gás natural por setor (bilhões m3)

Fonte: IEA (2012, apud DooHo, 2013, p. 6) traduzido pela autora

O gás natural é a fonte de combustível mais limpa entre as fontes de origem
fóssil (NOUYRIGAT, 2013). Comparado aos outros combustíveis fósseis, o gás
natural é o que possui mais baixa intensidade de carbono (cerca de 30% menos do
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que o óleo e 50% menos do que o carvão); o que emite menos gás carbônico (CO2)
por unidade de energia gerada; e, também emite menos compostos não carbônicos
quando queimado.
Além de ser a fonte de combustível mais limpa, o gás possui outras vantagens
se comparado aos outros combustíveis fósseis: é extremamente fácil de lidar e
possui uma alta eficiência de conversão no queimador.
A única desvantagem do gás é em relação a seu armazenamento e transporte.
O gás natural não é economicamente viável de ser transportado a não ser através
de gasoduto. Esse transporte representa um custo elevado, sendo responsável por
uma grande parte do custo total na cadeia de fornecimento do gás. Como
consequência, o gás natural é tratado mais como um mercado regional do que
verdadeiramente mundial, e por isso seu preço apresenta grandes variações entre
cada região. Não existe uma rede de transporte mundial para o gás natural em seu
estado gasoso (KOLB, 2013; MIT, 2011?; STEVENS, 2010).
Nos EUA o gás natural está sendo considerado como um combustível para um
futuro de baixo carbono, tanto como um meio flexível de geração de energia e como
combustível para o transporte e gás natural comprimido. Com o desenvolvimento da
exploração e da produção do gás de xisto, o interesse em expandir o uso do gás
natural para outras áreas aumentou (BURNHAM et al., 2011). Porém, para que isso
seja possível, o crescimento na produção do gás de xisto nos EUA deve ser
suficiente para compensar o declínio na produção de outras fontes e para suprir a
demanda, e, além disso, os recursos de gás de xisto em outras partes do mundo
devem ser economicamente desenvolvidos de maneira a manter o preço do gás
natural (ROGERS, 2011).
Nas duas últimas décadas, a produção mundial de gás natural apresentou um
crescimento significativo, de 2,1 trilhões de m3 em 1990 para 3,0 trilhões de m3 em
2009 e 3,4 trilhões de m³ em 2013, o que representa um aumento de
aproximadamente 62%. Enquanto que nos últimos 10 anos a produção mundial de
petróleo cresceu 7%, a produção mundial de gás natural cresceu 25%. (ANP, 2013;
MIT, 2011?). O gráfico 1 mostra a evolução da produção mundial de gás natural nos
últimos 10 anos. O período de 2008 e 2009 no qual não houve crescimento coincide
com o período de recessão econômica mundial.
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Gráfico 1 – Evolução da produção mundial de gás natural (trilhões m³)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2014)

O mapa da figura 7 mostra a produção de gás natural por continente. A Europa
e a ex-União Soviética é a região de maior produção do gás, seguida pela América
do Norte.
Figura 7 - Produção de gás natural por região (em trilhões m3)

Fonte: ANP (2014, p. 44)
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O preço do gás depende da oferta e da demanda a nível mundial, mas também
dos custos de produção, de transporte e de distribuição.
O ritmo de desenvolvimento da exploração e da produção dos poços de gás
não convencionais irá depender das características geológicas, institucionais,
ambientais, tecnológicas e de mercado de cada região (LAGE et al., 2012).
Os aspectos que irão influenciar de maneira diferente no desenvolvimento dos
recursos não convencionais de cada região será: o perfil da matriz energética e a
necessidade de cumprimento das metas de redução das emissões de gases de
efeito estufa, o preço do gás, o custo de produção, a localização das reservas, a
infraestrutura existente para o escoamento, o processamento e o armazenamento do
gás e o grau de maturidade do mercado consumidor (LAGE et al., 2012).
4.4

Gás natural no Brasil e sua participação na matriz energética do país
O Brasil possui 38 bacias sedimentares, sendo 29 delas com interesse para

petróleo e gás natural, das quais 5,0 milhões km² se localizam em terra e 2,5
milhões km² no mar. Porém muito pouco da extensão total é explorado atualmente
(ANP apud RIBEIRO; ZEITOUNE, 2013).
Segundo relatório da ANP, em 2013 o Brasil possuía 458,2 bilhões de m³ de
reservas provadas de gás natural, o que corresponde à 54,6% das reservas totais de
gás natural do país, que somam 839,6 bilhões de m³. O país ocupa a 31° posição no
ranking mundial das maiores reservas provadas de gás natural (ANP, 2014).
Ainda de acordo com a ANP, aproximadamente 84% das reservas provadas do
país se encontram no mar (campos offshore), e 16% se encontram em reservas
terrestres (onshore). Do total das reservas provadas, cerca de 77% se localizam nos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A figura 8 mostra a evolução
das reservas provadas de gás natural por localização (terra e mar).
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Figura 8 – Evolução das reservas provadas de gás natural por localização (bilhões
m³)

Fonte: ANP (2014, p. 73)

A expansão da indústria de gás natural no Brasil se tornou um dos principais
objetivos da política energética nacional. A lei n° 9.478/1997, em seu art. 1°, inc. VI
estabelece como um dos objetivos para a política energética nacional: “incrementar,
em bases econômicas, a utilização do gás natural”. Além disso, a lei n° 11.909 de 4
de março de 2009 tem como objetivo permitir a abertura do segmento da
comercialização e a expansão da malha de transporte (RIBEIRO; ZEITOUNE, 2013;
LEI N° 9478/1997).
4.4.1 Produção e demanda de gás natural no Brasil
Em 2013, o Brasil ficou em 29° colocado no ranking dos maiores produtores
mundiais de gás natural, com uma produção de 21,3 bilhões de m³, sendo que, em
2012 o país ocupava a 34° posição. O aumento da produção neste período foi de
10,7%. A produção offshore no país correspondeu a 73,3% do volume total de gás
produzido (ANP, 2014).
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Em 2013, a produção brasileira de petróleo e gás natural foi realizada por 765
poços em mar e 8.229 poços em terra. Sendo que, do total de gás natural produzido
no país, 73,3% foi produção offshore e o restante 26,7 % onshore (ANP, 2014).
A figura 9 mostra a evolução da produção de gás natural por localização (terra
e mar).
Figura 9 – Evolução da produção de gás natural por localização (terra e mar) (bilhões
m³)

Fonte: ANP (2014, p. 82)

O gás natural produzido no Brasil é em sua maior parte de origem associada,
ou seja, no reservatório ele se encontra dissolvido no petróleo. Em 2013, cerca de
66,6 % do total da produção brasileira de gás natural foi de gás associado ao
petróleo.
A atual capacidade de processamento de gás natural no país é de
aproximadamente 92,4 milhões de m³/dia de capacidade nominal. O volume total
processado em 2013 foi de 18,6 bilhões de m³ (51,1 milhões de m³/dia),
correspondente a 55,3% da capacidade total instalada. Naquele ano, o Brasil contou
com 15 polos produtores, sendo que a grande maioria das Unidades de
Processamento de Gás Natural (UPGN) encontram-se no Espírito Santo, no Rio de
Janeiro e em São Paulo (ANP, 2014; LAGE et al., 2012).
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A produção de gás natural no Brasil é um componente importante para a sua
matriz energética. De acordo com o Balanço Energético Nacional 2014, elaborado
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) o gás natural tem participação em
torno de 13% da oferta interna de energia no Brasil. Ficando atrás apenas do
petróleo e seus derivados (39%) e dos derivados da cana de açúcar (16%), como
mostra o gráfico 2.
Gráfico 2 – Oferta interna de energia em 2013 (%)

Fonte: Elaborado pela autora com dados da EPE (2014)

No balanço do gás natural, a oferta interna corresponde à soma dos valores de
importação e de produção, descontados ajustes, queima, perda e reinjeção. Em
2013 a oferta interna de gás natural foi de 39,2 bilhões de m³, sendo que 66,1% do
total destinaram-se às vendas, 30,5% ao consumo próprio e 3,4% foram absorvidos
como gás natural liquefeito (GNL) nas UPGNs (ANP, 2014).
O gás natural, o petróleo e derivados representaram em 2013, 80% do
crescimento da oferta de energia no Brasil. O gás natural foi responsável por 11% da
matriz elétrica brasileira, atrás apenas dos recursos hídricos (71%) (EPE, 2014),
conforme se pode observar no gráfico 3.
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Gráfico 3 – Matriz elétrica brasileira em 2013 (%)

Fonte: Elaborado pela autora com dados da EPE (2014)

O gás é o que garante a estabilidade do sistema em picos de demanda de
energia ou durante os períodos nos quais os recursos hidráulicos estão em baixa,
assumindo uma espécie de função de backup do sistema, por conta disso, o
segmento termoelétrico é o segundo maior consumidor de gás natural. (LAGE et al.,
2012).
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), existem no
Brasil 81 usinas termelétricas a gás natural em operação com uma capacidade
instalada de 10,2 GW, que consomem cerca de 55 milhões de m3 de gás por dia.
Porém, vale

observar que

a

geração de

eletricidade

no

Brasil se

dá

predominantemente por meio de usinas hidrelétricas, e, portanto, as usinas térmicas
a gás funcionam num regime de complementação ao sistema de hidroelétricas, uma
vez que este depende do regime de chuvas.
Além de seu uso na geração de energia, o gás natural também pode ser usado
como matéria-prima na indústria, entre outros mercados.
Durante o ano de 2013 a demanda do setor industrial por gás natural cresceu
1,1% em relação ao ano anterior. No setor de geração de energia térmica a gás
natural, houve um crescimento de 47,6% na demanda em relação a 2012, e no setor
de geração de energia elétrica, o gás natural alcançou uma média de 42,7 milhões
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de m³/dia, representando um aumento de 57,8% em relação ao ano anterior (EPE,
2014).
No setor industrial, o gás foi responsável por 11% da matriz energética em
2013. A participação do gás nesse setor só não é maior devido ao uso, pelo setor,
de biomassa e de eletricidade também para geração de calor (EPE, 2014; LAGE et
al., 2012). O gráfico 4 mostra a participação das diversas fontes energéticas na
indústria nacional.
Gráfico 4 – Participação das fontes energéticas na indústria nacional em 2013 (%)

Fonte: Elaborado pela autora com dados da EPE (2014)

Como se pode observar do gráfico 4, a participação do gás natural fica em 4°
lugar, atrás da energia elétrica, do bagaço da cana e do carvão mineral.
O consumo de gás para geração de energia elétrica quadriplicou entre 2011 e
2014, enquanto que o consumo em outros setores (industrial, residencial e
transporte) tem estado praticamente estagnado, isso é devido à falta de políticas
setoriais para o gás e de preços pouco competitivos (GOMES, ?).
O aumento do consumo de gás natural no setor industrial brasileiro depende
dos seguintes fatores:


Crescimento do PIB industrial e com isso, aumento da demanda
energética do setor;
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Potencial técnico para substituição do gás na matriz energética
industrial, o que requer uma substituição complexa de equipamentos;



O potencial econômico para a substituição do gás na matriz energética
industrial, que depende da competitividade do gás frente a outros
combustíveis;



A ampliação da infraestrutura de transporte e de distribuição;



Políticas industriais e energéticas que promovam a implantação de
grandes empreendimentos que demandem grande consumo de gás
(como polos petroquímicos, produção de fertilizantes, siderúrgicas).

O potencial técnico para a substituição do gás natural na indústria brasileira
não é muito elevado devido às duas principais características da matriz energética
do país: uso da eletricidade e da biomassa.
A indústria de gás natural no Brasil é ainda pouco desenvolvida, exigindo fluxos
de investimento relativamente elevados para o avanço das atividades de exploração
e produção, transporte e distribuição (LION; ALMEIDA; LOSEKANN, 2014).
Apesar do crescimento substancial do consumo do gás natural no maior parte
da década passada, nos últimos anos houve uma estagnação do uso do combustível
em função dos preços elevados e ausência de novos contratos firmes de longo
prazo, conforme pode-se ver na figura 10 (SPALDING, 2012):
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Figura 10 – Evolução do consumo de gás natural (Mm³/dia)

Fonte: Spalding (2012)

4.4.2 Oferta de gás natural no Brasil
A oferta de gás natural no Brasil é composta pela produção nacional, pela
importação da Bolívia via gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) e pela importação de GNL
de outros países (LAGE et al., 2012).
Segundo a ANP, em 2013 a oferta interna de gás natural foi de 39,2 bilhões m³,
sendo que 66,1% foram destinados às vendas, 30,5% ao consumo próprio e 3,4%
foram absorvidos como GNL nas Unidades de Processamento de Gás Natural
(UPGNs). (ANP, 2014).
Em 2013 o consumo total de gás natural no Brasil foi de 49,5 bilhões m³, sendo
que desses, 17 bilhões de m³ (ou 34,4%) oriundos de importações, 28,2 bilhões m³
referente à produção nacional (57%) e 5,5 milhões de m³ referentes às variações de
estoque, perdas e ajuste (EPE, 2014).
A maior parte do gás natural importado no Brasil provém da Bolívia via
gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL).
Em 2013, as importações de gás natural da Bolívia atingiram 11,6 bilhões de
m³, ou 70,2% do total das importações. O volume restante correspondeu a
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importações de GNL (ANP, 2014). Como foi mencionado anteriormente, o Brasil
produziu no mesmo ano, 28,2 bilhões de m³ de gás natural. O gráfico 5 faz uma
comparação da quantidade de gás importado, tanto as importações da Bolívia como
as importações GNL, com o volume de gás produzido pelo país ao longo dos últimos
10 anos.
Gráfico 5 – Oferta de gás natural no Brasil (milhões m³)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2014)

Como se pode observar no gráfico 5, o gás natural importado da Bolívia tem
uma grande participação na oferta de gás natural Brasil. O país gastou US$ 4
bilhões com importação de gás natural da Bolívia em 2013, essa quantia foi 11,6%
maior do que no ano anterior. O valor médio do gás natural importado foi 13
US$/MBtu O gasto com importações de GNL foi de US$ 2,9 bilhões (ANP, 2014). O
gráfico 6 mostra quanto o Brasil gastou com importações de gás natural da Bolívia e
GNL ao longo dos últimos 10 anos.
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Gráfico 6 – Custo das importações de gás natural para o Brasil (milhões US$)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2014)

Como pode ser visto pelo gráfico 6, o gasto com importações de gás natural
tem crescido bastante especialmente a partir de 2010. De 2011 a 2013, o gasto do
Brasil com importações de gás natural cresceram 115%.
Em 2019 o contrato de gás com a Bolívia deverá expirar, e além disso, o país
não dispõe de reservas suficientes para garantir o suprimento de gás ao Brasil no
volumes atuais por mais de 20 anos (GOMES, ?).
Se por um lado o Brasil ainda importa expressivos volumes de gás natural da
Bolívia através do GASBOL, e de outros países via GNL, por outro lado, estimativas
apontam para volumes elevados de recursos tecnicamente recuperáveis de gás
tanto em mar quanto em terra, associado ou não associado ao petróleo (LION;
ALMEIDA; LOSEKANN, 2014).
Em 2012, apenas 5% das bacias sedimentares se encontravam sob concessão
para exploração e produção sendo que apenas 6% das áreas concedidas estavam
em fase de desenvolvimento ou produção (Spalding, 2012).
Segundo projeções para 2035 feitas pela BP, as importações de gás natural no
Brasil serão o dobro do que são hoje. Em relação à produção de energia, a BP prevê
que a produção de energia irá aumentar em 98%, enquanto que o consumo irá
aumentar em 71% (BP, 2014).
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4.4.3 Infraestrutura para o transporte de gás natural no Brasil
O fato de a maior parte da exploração de gás natural no Brasil ocorrer offshore,
requer uma grande infraestrutura de escoamento do gás até a costa do país. Além
disso, a concentração e a produção das reservas no sudeste requer uma extensa
malha de gasodutos para transportar o gás para as demais regiões (LAGE et al.,
2012). Uma vez que a produção brasileira de gás natural ocorreu histórica e
majoritariamente no mar, a malha de transporte para o gás no país se desenvolveu
ao longo da costa.
Segundo dados da ANP, em 2013, o escoamento de gás natural no país
ocorreu através de 110 dutos, com extensão total de 11,7 mil km, sendo que 63
dutos (2.247 km) destinados à transferência e 47 dutos (9.422 km) ao transporte
(ANP, 2014). O mapa da figura 11 mostra a rede de dutos existente no Brasil em
2013, bem como a localização das UPGNs.
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Figura 11 – Infraestrutura de produção e movimentação de gás natural no Brasil

Fonte: ANP (2014)

Como pode ser constatado pelo mapa da figura 11 os gasodutos percorrem
toda a costa do país com pouco ou quase nenhum gasoduto para o interior do país.
O mapa também mostra a concentração das UPGNs na região sudeste. O gráfico 7
mostra a evolução da infraestrutura de transporte do gás nos últimos dez anos.
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Gráfico 7 – Evolução da infraestrutura de transporte de gás (Km)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2014)

O gráfico 8 mostra a evolução da capacidade de processamento total de gás
natural no Brasil ao longo dos últimos dez anos.
Gráfico 8 – Evolução da capacidade de processamento total de gás natural (mil m³/dia)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2014)
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4.4.4 Preços de referência do gás natural no Brasil
Os preços do gás natural no Brasil estão entre os mais caros do mundo,
apesar de o custo de produção ser baixo por já estar embutido no custo de produção
do petróleo uma vez que a maior parte do gás é de origem associada. Em dezembro
de 2013 o preço do gás natural ao consumidor industrial era quase três vezes maior
do que o preço nos EUA e de 10% a 37% mais caro do que em países europeus. O
preço ao consumidor residencial chega a ser 450% mais caro do que nos EUA
(GOMES, ?).
O valor do gás natural é determinado pelo preço dos combustíveis
concorrentes, o que gera riscos econômicos para os investimentos nessa matriz
energética (RIBEIRO; ZEITOUNE, 2013).
De acordo com o Decreto de lei n° 2.705 / 1998, conhecido como Decreto das
Participações Governamentais, os preços de referência do petróleo e do gás natural
são utilizados na determinação do valor da produção para fins de cálculo de royalties
e participação especial (ANP, 2013).
O preço do gás natural é igual à média ponderada dos preços de venda sem
tributos acordados nos contratos de fornecimento, deduzidas as tarifas relativas ao
transporte. Não existe preço mínimo para o gás natural. O preço de referência leva
em conta a existência ou não da operação de venda. Caso não haja venda, ou se a
venda não refletir as condições de mercado, o preço de referência será equivalente
ao preço na entrada do gasoduto de transporte fixado pela Portaria Interministerial
MF / MME n° 3 / 2000, o qual é indexado ao preço internacional do óleo combustível.
Este mecanismo foi estabelecido pela ANP através da Portaria n° 45 / 2000.
Em 2013, o preço de referência do gás natural foi de US$ 660,48 / mil m³ (US$
8,21 / milhão BTU) (ANP, 2013). O gráfico 9 mostra a evolução dos preços do gás
natural no Brasil.
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Gráfico 9 – Evolução do preço do gás natural no Brasil (US$/MBTU)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2014)

Em 2002 o preço de venda do gás natural para as distribuidoras deixou de ser
regulado e a tarifa passou a ser arbitrada segundo procedimentos carentes de
transparência e previsibilidade. Em decorrência da ausência de uma política mais
clara, o valor do produto utilizado como matéria prima em alguns segmentos
industriais vem inviabilizando a produção.
Entre os fatores que elevam o preço do gás natural no Brasil estão: preço
elevado da molécula, baixo consumo individual no setor residencial devido ao clima
tropical do país, alta carga tributária, ausência de competição na oferta e
dependência crescente do gás importado (GOMES, ?).
Tendo em vista a experiência dos Estados Unidos com a queda dos preços do
gás natural em decorrência principalmente da exploração do gás de xisto, o gráfico
10 a seguir faz uma comparação entre os preços do gás natural no Brasil e do gás
nos EUA ao longo dos últimos 10 anos.
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Gráfico10 – Preço do gás natural no Brasil x EUA (US$/MBTU)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2013) e do EIA (2014)

Pode-se observar que o Brasil e EUA apresentaram queda nos preços no
mesmo período, em 2007, porém a queda nos preços do gás nos EUA foi muito mais
acentuada. O período de 2008 onde ocorreu aumento no preço do gás em ambos os
países, corresponde ao período de recessão econômica mundial, após esse período
o preço do gás natural nos EUA voltou a apresentar queda enquanto que no Brasil,
continuou alto e instável. A queda no preço do gás natural nos EUA à partir de 2007
corresponde ao período de aumento da exploração de gás não convencional,
sobretudo o gás de xisto.
Segundo um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), a
diferença entre a tarifa média do gás para a indústria brasileira, de US$ 17,14 /MBtu,
e o valor médio do gás nos Estados Unidos, de US$ 4,45 /MBtu representa um gasto
adicional para a indústria brasileira de US$ 4,9 bilhões por ano. Ainda, segundo esse
estudo, a indústria brasileira consome cerca de 10,4 bilhões de m³/ano de gás
natural, o que equivale a um custo de US$ 6,6 bilhões. Caso o valor do gás natural
no Brasil fosse equivalente ao valor do gás nos Estados Unidos, esse consumo
equivaleria a um gasto de US$ 1,7 bilhões. O estudo da Firjan conclui que mesmo
que o custo da molécula do gás natural no Brasil fosse o mesmo que nos Estados
Unidos, a tarifa para a indústria nacional cairia para US$ 11,78 / MBtu, quase o triplo
do valor praticado nos EUA. Esse valor se deveria principalmente ao peso dos
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demais componentes: transporte, margem de distribuição e tributos (PIS/Cofins e
ICMS) no valor final do gás no país (SISTEMA FIRJAN, 2013).
De acordo com estimativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
o gás natural a US$ 7,00 por MBTU para a indústria, teria um potencial de adicionar
aproximadamente US$ 5 bilhões de investimentos em 2020 e aproximadamente US$
12 bilhões em 2015, conforme mostra a figura 12 (Spalding, 2012):
Figura 12 – Projeções da evolução de investimentos das indústrias energo – intensivas em
diferentes cenários de competitividade de preço do gás natural (US$ bilhões)

Fonte: Spalding (2012)

De acordo com Gome (?) o Brasil precisa urgente de uma política de governo
para o gás natural, uma vez que o modelo atual não atende às necessidades da
sociedade, pois, não reduz a dependência do gás importado; não estimula a
competição no suprimento; não contribui para baixar os preços aos consumidores;
não estimula o investimento industrial no país e não possibilita a construção de
termelétricas a gás a preços competitivos.
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5. O gás de xisto
O gás de xisto nada mais é do que gás natural, porém, ao invés de ter migrado
aos reservatórios, suas moléculas de metano ficaram aprisionadas nos poros das
rochas de origem, rochas argilosas pouco permeáveis (NOUYRIGAT, 2013). Gás de
xisto é tipicamente gás seco constituído de 90% ou mais de metano. Algumas
formações também podem produzir gás úmido.
O xisto serve tanto de fonte para que os hidrocarbonetos migrem para
reservatórios permeáveis como também pode agir aprisionando o óleo e o gás nas
camadas de sedimento. A rocha de xisto possui granulação fina e é rica em material
orgânico. São diferentes das reservas de petróleo convencional. (ANDREWS et al.,
2009; BOYER et al., 2011; FRANTZ JR.; JOCHEN, 2005).
Nas rochas de xisto, os gases ocupam os espaços porosos e a matéria
orgânica absorve o gás na sua superfície (ANDREWS et al., 2009). O gás pode se
encontrar dentro dos poros da rocha, dentro de fraturas de ocorrência natural ou
absorvido na matéria orgânica dentro do xisto. (IEA, 2009 apud ROGERS, 2011, p.
121).
Em muitos campos de óleo, xisto forma um “selo” geológico que acaba retendo
o óleo e o gás dentro dos reservatórios, evitando que os hidrocarbonetos escapem
para a superfície. A quantidade de óleo e gás contida no xisto é uma indicação das
temperaturas às quais o óleo e o gás foram submetidos e do tempo em que estão
aprisionados na rocha (FRANTZ JR.; JOCHEN, 2005).
O xisto tem uma matriz de baixa permeabilidade, pois seus poros são
extremamente pequenos para que o gás possa escoar (ANDREWS et al., 2009;
SUÁREZ, 2012). Como foi visto em item anterior (4.2 – gás convencional e gás não
convencional), a permeabilidade do xisto é da ordem de 0,00001 mD. Para que o
gás possa ser liberado da rocha em quantidades comerciais, é necessário o
emprego de tecnologias que possam criar grandes áreas de superfície de rocha
exposta por onde o gás possa escoar (IEA, 2009 apud ROGERS, 2011, p. 121).
A rocha do xisto também pode conter fraturas naturais causadas pela pressão
da rocha sobrejacente e pelos movimentos naturais da crosta terrestre (FRANTZ
JR.; JOCHEN, 2005).
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Os xistos mais maduros termicamente contém apenas gás seco, os pouco
menos maduros irão conter gás condensado, e os menos maduros entre todos irão
conter apenas óleo (FRANTZ JR.; JOCHEN, 2005).
USGS calcula que 200 trilhões de m³ de gás natural podem ser tecnicamente
recuperados dos xistos, com um fator de recuperação de 10% a 15%. O EIA estima
que haja 220 trilhões de m³ de gás de xisto tecnicamente recuperáveis (ADVANCED
RESOURCES INTERNATIONAL, INC, 2013; ANDREWS et al., 2009).
5.1. Um breve histórico da exploração do gás de xisto
Em 1891, décadas antes de o primeiro poço de petróleo ter sido perfurado, um
poço comercial de gás de xisto foi perfurado na Fredonia, em Nova Iorque, nos EUA.
Por volta de 1920, a produção de gás natural mais abundante veio da bacia de
Appalachian, um depósito de xisto similar ao de Fredonia. Os métodos de
exploração do gás de xisto utilizados na época pouco se pareciam com as práticas
atuais, e consistiam da perfuração vertical do poço que produzia fluxos baixos
(BOYER et al., 2011).
No ano 2005 foram implantadas duas tecnologias na bacia de Barnett no norte
do Texas, nos EUA: perfuração horizontal e fraturamento hidráulico. A implantação
dessas tecnologias levou ao rápido aumento na produção de gás de xisto,
impulsionando o crescimento do setor de óleo e gás. Nesse mesmo ano, o conceito
de o gás ser uma fonte de energia barata e abundante mudou para uma
preocupação de se o fornecimento do gás conseguiria suprir a demanda crescente,
principalmente no setor de geração de energia (ROGERS, 2011).
Entre os anos de 2000 a 2008, houve uma queda na produção de gás
convencional nos EUA e um subsequente aumento dos preços. Este cenário ajudou
o desenvolvimento do gás de xisto. O período entre 2008 a 2010 houve queda no
preço do gás, porém a produção foi elevada. Esse aumento da exploração de gás
natural no país se deu em grande parte devido ao crescimento da exploração e
produção do gás de xisto, que está sendo o principal responsável pelo aumento da
participação do gás na matriz energética do país. Neste período, a parcela de gás
não convencional da produção total de gás nos EUA, cresceu dos 15% a 51%,
sendo que o crescimento da produção do gás de xisto foi o mais rápido em termos
de porcentagem (ROGERS, 2011). A expectativa é de que o gás de xisto supere o
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carvão e se torne a maior fonte geradora de energia elétrica nos EUA em 2035
(TREVISAN, 2014).
Durante meados dos anos 2000, os Estados Unidos eram um país dependente
de importações de hidrocarbonetos; hoje, eles estão próximos de sua independência
energética (NOUYRIGAT, 2013).
A redução da demanda em decorrência da recessão global também contribuiu
para a queda dos preços do gás natural. Em 2009 o consumo mundial de gás caiu
em 2,1% em relação ao ano anterior em decorrência da recessão econômica.
A crescente demanda por energia em países emergentes como China e Índia;
o recente acidente na usina nuclear de Fukushima, que diminuiu a confiança na
energia nuclear e a instabilidade no Oriente Médio ajudaram a abrir espaço para o
gás como um combustível relativamente limpo e barato, e que pode ser uma das
soluções mundiais para uma economia verdadeiramente verde (WALSH, 2011).
5.2. Extração do gás de xisto
5.2.1. Etapas do processo de extração do gás de xisto
A produção econômica do gás natural a partir do xisto depende de meios para
estimular artificialmente o xisto a liberar o gás. Devido à baixa permeabilidade do
xisto, na maioria dos casos para que o poço possa produzir uma quantidade
economicamente viável de gás, a rocha ao redor do poço deve passar por uma
técnica denominada de fraturamento hidráulico, permitindo assim um melhor fluxo de
gás natural através da rocha (ANDREWS et al., 2009; BURNHAM et al., 2011).
A prática de fraturamento hidráulico foi a primeira tecnologia que conseguiu
retirar o gás preso no xisto. Uma segunda tecnologia que ajudou no
desenvolvimento da exploração do gás de xisto foi a perfuração horizontal que
permitiu contato com uma maior área de rochas no reservatório do que é possível
com

perfuração

vertical.

Essas

duas tecnologias

aplicadas

em

conjunto,

possibilitaram provar que volumes economicamente viáveis de hidrocarbonetos
poderiam ser liberados das rochas de xisto (BOYER et al., 2011).
Por conta da baixa permeabilidade do xisto, o melhor tratamento é aquele que
expõe maior área da rocha quanto for possível (FRANTZ JR.; JOCHEN, 2005).
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A extração do gás de xisto compreende as etapas: exploração sísmica 3D,
preparação do terreno, perfuração vertical e horizontal, fraturamento hidráulico,
gestão de resíduos e a produção propriamente dita (LAGE et al., 2012).
A exploração sísmica consiste em mapear as formações rochosas com o
emprego de ondas sonoras e reconstrução 3D, a fim de verificar a profundidade e a
largura das rochas de xisto. Esse processo pode ser conduzido pelo ar, por
computação ou pelo solo.
A preparação do terreno consiste em nivelar e compactar uma área de até
20.000 m² para acomodar os equipamentos necessários à exploração e produção.
Nesta etapa também se verifica a infraestrutura de acesso ao local para viabilizar a
logística que envolve entre outros, caminhões e maquinários pesados.
A extração do gás de xisto por etapas:


Exploração e produção piloto: etapa na qual apenas alguns poços são
perfurados e fraturados para determinar se há gás de xisto presente e
se este pode ser extraído economicamente. Essa etapa pode durar de
12 a 15 dias para que cada poço seja perfurado.



Produção: desenvolvimento comercial do gás de xisto. Normalmente, as
reservas comercialmente viáveis se encontram a quilômetros de
profundidade. Como a perfuração vertical alcança apenas um pequeno
volume do gás de xisto, nessa etapa é realizada a perfuração horizontal
e o fraturamento. O fraturamento inicial de um poço pode levar cerca de
30 dias, dependendo de sua geologia, depois do que, o gás será
produzido por vários anos ou décadas. Após alguns anos, o poço pode
ser fraturado novamente para melhorar seu rendimento.


Abandono: ocorre quando o poço chega ao fim de sua vida produtiva e
a sua extração deixa de ser economicamente viável. O poço é então
preenchido com cimento para evitar que o gás escoe para a água
subterrânea e para a superfície.

5.2.2. Técnicas de perfuração
A técnica de perfuração horizontal e a da perfuração direcional têm sido
empregadas na indústria de óleo e gás há pelo menos duas décadas. Atualmente,
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seu uso em conjunto juntamente com o fraturamento hidráulico na produção do gás
de xisto tem sido fundamental para criar uma maior área de rocha exposta
(ROGERS, 2011).
A perfuração vertical consiste em perfurar até 12 poços em direção à rocha de
xisto situada a uma profundidade entre 1,2 a 3,6 Km. As paredes do poço são
revestidas por camadas de aço e de cimento. No caso dos recursos não
convencionais, eles encontram-se distribuídos ao longo de imensas áreas
geográficas, ao contrário dos recursos convencionais que se encontram distribuídos
em limites mais restritos.
A perfuração horizontal consiste em perfurar o poço até a profundidade do
campo e então, vira–se a sonda em aproximadamente 90° para que ela corra
lateralmente através da formação, criando uma área de superfície máxima em
contato com o xisto. Essa técnica permite um melhor acesso ao reservatório e uma
maior exposição à sua área (BURNHAM et al., 2011; SUÁREZ, 2012). São utilizados
sensores de gás para garantir que o poço se restrinja à área que contem
hidrocarbonetos.
O primeiro poço horizontal foi perfurado em 1929 no Texas. Na época, num
mundo de preços de óleo caindo, se mostrou ser uma tecnologia imperfeita e
custosa. Levou cinco décadas para que a perfuração horizontal finalmente se
estabelecesse como uma tecnologia comercialmente viável (MAUGERI, 2012).
A figura 13 faz uma comparação entre um poço de extração de gás
convencional com um poço de extração de gás não convencional. Pode-se observar
que o gás não convencional encontra – se em profundidades maiores. Para extrair
gás convencional, apenas a perfuração vertical é suficiente, uma vez que como já foi
mencionado, o gás flui naturalmente pelo poço. No caso da extração do gás não
convencional, além da perfuração vertical, há a necessidade da perfuração
horizontal e do fraturamento hidráulico.
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Figura 13 – Comparação entre exploração de gás convencional e gás não convencional

Fonte: Total Exploration and Production (2011, apud IPT, 2012)

Um poço horizontal pode custar até três vezes mais do que um poço vertical,
mas fornece maior exposição à formação do que o poço vertical (SUÁREZ, 2012).
Os poços horizontais também podem reduzir o número de poços necessários
ao desenvolvimento de um campo de gás.
Os poços de xisto não são tão difíceis de serem perfurados, porém, podem ser
mais difíceis de serem completados, por isso, na maioria dos casos, a rocha ao
redor do poço deve ser fraturada hidraulicamente para que quantidades suficientes
de gases possam ser produzidas (FRANTZ JR.; JOCHEN, 2005).
Práticas de perfuração e completação requerem selagem do poço com
revestimento interno por todo o aquífero. O poço deve ser revestido por camadas de
aço e cimento, e nas profundidades onde interceptam fontes de água, são
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triplamente reforçados. Vazamentos na estrutura do poço geram perda de pressão, o
que inviabiliza o fraturamento e a produção de gás. Um poço devidamente projetado
e selado irá evitar que fluidos, fluídos do fraturamento hidráulico ou gás natural
vazem e contaminem as águas subterrâneas. O selamento do poço também evita
que a água subterrânea vaze para o poço, o que poderia interferir no processo de
produção do gás. Outro fator de segurança é que a zona onde se encontra o xisto
está separada da região que contém água por uma camada de rocha de vários
quilômetros de espessura (ANDREWS et al., 2009; LAGE et al., 2012).
Já a técnica do fraturamento hidráulico foi experimentada pela primeira vez em
1947 no Kansas e, tem sido empregada, sem o fraturamento horizontal, para
estimular o aumento de produção em poços de óleo e gás existente (MAUGERI,
2012; NOUYRIGAT, 2013; RATNER, TIEMANN, 2015).
O fraturamento hidráulico é uma técnica que consiste em isolar seções do poço
para bombear uma mistura de água, propante (grãos de areia ou outro material,
utilizado para manter as fendas abertas) e outros compostos químicos (como algum
fluido aditivo altamente viscoso) a altas pressões para baixo do poço a fim de criar
milhões de pequenas fraturas no xisto. Eventualmente, a formação não será capaz
de absorver o fluído com a mesma rapidez com a qual ele é injetado, então, a
pressão exerce uma força na rocha e as fraturas são criadas. Essas fraturas
permitem que o óleo ou gás aprisionado nas formações possam escoar mais
facilmente dos poros das rochas até o poço de produção (ANDREWS et al., 2009;
DAMMEL et al., 2011; SUÁREZ, 2012).
Primeiramente uma sonda de perfuração perfura um poço, se curvando
gradualmente até o revestimento de concreto atingir a camada de xisto. Ao atingir o
fundo do poço, explosões subterrâneas são disparadas com o objetivo de perfurar o
concreto e abrir microfissuras no xisto. As fraturas vão se propagando por centenas
de metros ou mais ao longo da rocha. A sonda então dispara milhões de litros de
água altamente pressurizada, misturada com areia e pequena quantidade de
aditivos para aumentar as fraturas do xisto (WALSH, 2011).
Os fluidos utilizados no fraturamento são bombeados a pressões de até 55.000
kPa, sendo suficiente para quebrar o xisto (ANDREWS et al., 2009; ROGERS,
2011). Esses fluidos funcionam de duas maneiras: abrem uma fratura na rocha e
transportam o agente propante ao longo do comprimento da fratura. (ANDREWS et
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al., 2009). A figura 14 ilustra o procedimento da técnica de fraturamento hidráulico e
a figura 15 ilustra em detalhe as microfissuras abertas na rocha pela técnica.

Figura 14 – Técnica de fraturamento hidráulico

Fonte: Al Granberg ProPublica (? )
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Figura 15 - Detalhe das microfissuras causadas na rocha

Fonte: NETL (2011, p. 5) – traduzido pela autora

O agente propante (areia) carregado pelos aditivos viscosos é bombeado nas
fraturas para que elas permaneçam abertas. Após um período de tempo, o fluido
altamente viscoso se torna um fluído de baixa viscosidade, e então, juntamente com
a água injetada, ele escoa de volta à superfície do poço através das fraturas criadas.
As fraturas criadas tem o objetivo de obter uma máxima produtividade dos poços
(SUÁREZ, 2012).
As fraturas são a chave para uma boa produção de gás. Quanto mais fraturas
for possível ao longo do xisto, mais rápido o gás será produzido (FRANTZ JR.;
JOCHEN, 2005).
O fluído utilizado no fraturamento é composto por aproximadamente 94% de
água, 5% de areia e o restante de aditivos químicos, como lubrificantes (0,05%),
antimicrobianos (0,05%), ácido clorídrico (0,03%) e inibidores de depósito (0,01%)
(GWPF, 2011 apud LAGE et al., 2012, p. 61).
Quase toda a água injetada nos poços por fraturamento hidráulico deve
retornar ao poço para que o gás possa fluir para fora do xisto (ANDREWS et al.,
2009).
Algumas vezes, antes do processo de fraturamento é realizado um tratamento
ácido (água misturada a algum ácido hidroclorídrico). O ácido é bombeado no poço
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com o objetivo de dissolver parte do material rochoso, dessa forma, os poros da
rocha se abrem e o fluido escoará mais rapidamente ao poço (SUÁREZ, 2012).
O processo de tratamento por fraturamento ocorre em etapas e cada etapa
deve ser cuidadosamente controlada e monitorada.
Antes de iniciar o processo de tratamento, uma série de testes é realizada nos
poços para determinar se ele aguenta as pressões hidráulicas geradas pelas
bombas de fraturamento. Na primeira etapa, ácido clorídrico (HCl) é bombeado nos
poços para limpar o resíduo deixado pelo cimento. Em cada uma das etapas, uma
pequena quantidade de fluido e propante é bombeada no poço para abrir e propagar
a fratura. Além disso, a pressão de injeção nos poços também injeta fluido nos
espaços porosos do xisto (ANDREWS et al., 2009).
A taxa de declínio da produção de gás de xisto é muito maior do que a dos
poços de gás convencional, portanto, é necessário continua perfuração de novos
poços para manter a produção (SUÁREZ, 2012).
Um relatório do National Petroleum Council de 2011 revela que naquele ano,
mais de 95% dos poços perfurados nos EUA foram através da técnica de
fraturamento hidráulico, e que, a técnica, responde por 43% da produção de óleo e
67% da produção de gás natural do país (MAUGERI, 2012).
A técnica de fraturamento hidráulico foi banida em diversos países, como na
França e na Bulgária, também em alguns estados dos EUA, como Nova Iorque e
algumas províncias do Canadá como Quebec e Ontário, devido à preocupação com
o impacto ambiental que ela pode causar.
Apesar de a França ter proibido a técnica, seu governo pede com urgência
pesquisa por técnicas alternativas para a extração do gás de xisto (NOUYRIGAT,
2013).
Outras técnicas alternativas ao fraturamento hidráulico para a extração do gás
de xisto de fato existem, porém, estas ainda não foram capazes de convencer as
empresas (NOUYRIGAT, 2013).
Hoje, se busca uma técnica que consuma um mínimo de água e de produtos
químicos, para isso, duas vias são exploradas, uma, a de recorrer a um outro fluido
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que não seja a água, e outra, a de mudar a natureza do choque que abre as fissuras
na rocha (NOUYRIGAT, 2013).
O fraturamento hidráulico também é usado em explorações convencionais para
estimular a produção. Nesse caso, realizadas em bolsões de gás, os poços estão a
quilômetros de distância um do outro. Na exploração do gás do xisto, esse estímulo
é muito mais severo, pois os poços se encontram bem mais próximos uns dos outros
e a produção tende a declinar ao longo dos anos (o pico ocorre até o segundo ano
de produção) (VALLE, 2013).
5.3. Gás de xisto no mundo
Dentre as fontes de gás natural não convencional, o gás de xisto é a que tem
se tornado a mais produtiva atualmente.
É nos EUA onde a exploração e produção do gás não convencional,
principalmente a do gás de xisto, tem se desenvolvido mais rapidamente.
5.3.1. Recursos de gás de xisto
A descoberta de diversas regiões de grandes reservas de gases não
convencionais vem gerando a expectativa de mudanças relevantes no mercado
mundial de energia. Países que atualmente são importadores de gás natural
passaram a ver a possibilidade de se tornarem autossuficientes ou até mesmo
exportadores (LAGE et al., 2012).
Um relatório publicado pelo EIA em 2013 avaliou 137 formações de xisto em 41
países fora dos Estados Unidos e estima que os recursos de gás de xisto
tecnicamente recuperáveis nos 41 países examinados são de 220 trilhões m³
(ADVANCED RESOURCES INTERNATIONAL, INC, 2013).
De acordo com o relatório, as maiores reservas de gás de xisto se encontram
nos Estados Unidos, seguido pela China, pela Argentina e pela Argélia. O Brasil se
encontra em 10° colocado no ranking mundial das reservas tecnicamente
recuperáveis. Ainda segundo o relatório, 2/3 das reservas de xisto tecnicamente
recuperáveis avaliadas encontram-se em seis países: Rússia, Estados Unidos,
China, Argentina, Líbia e Venezuela (ADVANCED RESOURCES INTERNATIONAL,
INC, 2013). O mapa da figura 16 mostra a localização geográfica dos campos de
gás de xisto avaliados pelo EIA.
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Figura 16 – Recursos mundiais estimados de gás de xisto

Fonte: Advanced Resources International (2013) traduzido pela autora

Na América do Norte (EUA e Canadá), as sete maiores bacias de xisto
possuem juntas, aproximadamente 20 trilhões m³ de gás natural recuperável. Em
2013, o EIA estimou que o potencial total de gás natural recuperável das fontes não
convencionais de xisto nos EUA é de cerca de 32 trilhões m³, comparado ao volume
atual de 7,7 trilhões de m³ das reservas provadas de gás natural convencional.
(ADVANCED RESOURCES INTERNATIONAL, INC, 2013; SUÁREZ, 2012). O mapa
da figura 17 mostra a localização dos campos de xisto da América do norte.
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Figura 17 – Campos de xisto na América do Norte

Fonte: Boyer et al (2011, p.33) traduzido pela autora

Os dois maiores campos de xisto nos EUA são as de Barnett, e a de Marcellus.
No Canadá as principais áreas de gás de xisto são Horn River e Montney na
Columbia Britânica (SUÁREZ, 2012).
Baseado em estimativas de 2011, as bacias com a maior produção diária de
gás natural são as de Barnett e Haynesville-Bossier. A bacia de Marcellus parece ter
maior potencial de gás natural, porém, ela começou a ser explorada a pouco tempo
(BOYER et al., 2011).
A bacia de Barnett no Texas é a bacia de xisto mais desenvolvida no mundo.
Em 2008, aproximadamente 44 bilhões de m³ de gás foram produzidos de mais de
12.000 poços e cerca de 180 sondas de perfuração estavam em operação
(ROGERS, 2011). Para que a bacia de Bernett pudesse ser considerada
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economicamente viável foram necessários 20 anos de experimentos (BOYER et al.,
2011).
Como evidência de sucesso, em 2008 a Bacia de Barnett se tornou a maior
formação de xisto produtora de gás nos EUA, contribuindo com 7% de todo o gás
natural produzido no país (WARLICK D apud BOYER et al., 2011, p. 29). Sucesso
em outras bacias de gás de xisto nos EUA se seguiu, e em 2010, 137,9 bilhões m³
de gás seco foram produzidos de várias bacias de xisto, o que significou 23% da
produção anual de gás natural no país (BOYER et al., 2011).
O campo de Marcellus é uma formação que abrange cerca de 250.000 Km²,
compreendendo parte dos estados de Ohio, Virginia Ocidental, Pensilvânia e Nova
Iorque, estados que possuem algumas das áreas de maior densidade populacional
nos EUA. A primeira produção de gás de xisto na bacia se deu em 2005 (SUÁREZ,
2012).
De acordo com estimativas, a bacia de Marcellus pode conter cerca de 50
trilhões de m³ em recursos de gás natural. Empregando os métodos de perfuração
horizontal e fraturamento hidráulico, conforme já foram empregados na Bacia de
Barnett, é provável que cerca de 10% desse gás, ou seja, 5 trilhões m³ podem ser
recuperados. Este volume de gás natural seria suficiente para suprir a demanda de
gás nos EUA durante cerca de 10 anos (SUÁREZ, 2012). Se estima que mais de
2400 poços foram perfurados no campo de Marcellus entre 2006 e 2010 (WALSH,
2011).
Na América do Sul, a Argentina possui o maior recurso potencial, estimado em
77 trilhões de m³, dos quais, aproximadamente 22,7 trilhões de m³ são considerados
tecnicamente recuperáveis. O Brasil fica em segundo lugar de recursos entre os
países da América do Sul, com 25,7 trilhões m³, dos quais aproximadamente 6,9
trilhões

m³

são

considerados

recuperáveis

(ADVANCED

RESOURCES

INTERNATIONAL, INC, 2013; BOYER et al., 2011).
5.3.2. Produção de gás de xisto e a “revolução energética” nos EUA
O gás de xisto está sendo explorado na América do Sul, África, Ásia, Europa e
Austrália, apesar disso, em 2011 não houve operações comerciais de produção de
gás de xisto fora da América do Norte (BOYER et al., 2011).
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Com relação à exploração e a produção do gás de xisto, os EUA são os
lideres. O advento do óleo e do gás não convencional em geral, e as descobertas e
os avanços tecnológicos na área do gás de xisto particularmente, tem revolucionado,
nos últimos anos, a posição dos EUA no cenário energético mundial.
Sua produção começou a se expandir rapidamente a partir da segunda metade
do ano 2000, tendo crescido aproximadamente 45% ao ano entre 2005 e 2010
quando atingiu 141 bilhões m³ (IEA, 2012 apud LAGE et al., 2012, p. 37). Sendo o
país de maior avanço na exploração, desenvolvimento e produção de reservas não
convencionais, o país conseguiu reduzir bastante o preço de seu gás. O gás de xisto
é que foi o grande responsável pelo aumento da oferta de gás no país.
Nos EUA, o gás natural, o carvão e o óleo fornecem cerca de 85% da energia,
sendo que o gás natural responde por 22% do total (U.S. DEPARTMENT OF
ENERGY, 2009). A figura 18 mostra a demanda de cada recurso energético e sua
participação nos diversos setores da economia dos Estados Unidos. O petróleo
ainda é o recurso energético com maior participação no fornecimento energético,
sendo que o gás natural vem em seguida. Nos Estados Unidos, a maior parte do gás
natural é utilizado no setor residencial e comercial, em segundo lugar, no setor
industrial.
Figura 18 - Demanda dos recursos energéticos nos EUA

Fonte: EIA (2009, apud DooHo, 2013, p. 3) traduzido pela autora
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O EIA estima que os EUA têm mais de 49 bmc de reservas de gás natural
tecnicamente recuperáveis, incluindo 6,0 trilhões de m³ de reservas provadas.
Reservas de gás não convencional (gás de xisto, arenitos, tight gas, carvão mineral)
contam com 60% das reservas recuperáveis.
Em menos de dez anos, mais de 50 000 poços foram perfurados em solo
americano. Essa exploração desenfreada pode fazer com que os Estados Unidos se
tornem o primeiro produtor mundial de gás natural (NOUYRIGAT, 2013).
Em 2012 os EUA consumiram mais de 720 bilhões de m³ de gás natural, e
produziram 710 bilhões de m³ do gás (EIA, 2013?).
A figura 19 mostra a evolução da produção de cada recurso de gás não
convencional nos Estados Unidos com projeção até 2040. O gás de xisto começou a
ser produzido nos Estados Unidos a partir do ano 2000 e observa-se pelo gráfico
que além de ter sido o recurso não convencional mais explorado, é o que apresenta
maior crescimento.

Figura 19 – Produção de gás não convencional nos EUA e projeção até 2040

Fonte: EIA (2014, p. 108) traduzido pela autora

A exploração do gás de xisto transformou os EUA em um país autossuficiente
em gás natural, deixando de ser importador do recurso. Além disso, projeções
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indicam que o país pode se tornar exportador de gás natural num futuro próximo. A
produção de gás de xisto nos EUA saltou de 1% em 2000 para 20% em 2009. A
expectativa é que em 2035 o gás de xisto seja responsável por 50% da produção de
gás no país (STEVENS, 2010).
Os seguintes fatores juntos permitiram uma produção economicamente viável
do gás de xisto: os avanços tecnológicos na técnica de fraturamento horizontal e da
técnica de fraturamento hidráulico, fazendo com que as reservas que antes se
pensava serem economicamente inviáveis, passaram a ser economicamente
recuperáveis, além da presença de grandes bacias de xisto, e, talvez o fator mais
importante, a rápida redução dos preços do gás natural nos últimos anos (U.S.
DEPATMENT OF ENERGY, 2009).
A figura 20 mostra a evolução da produção e do consumo do gás natural nos
EUA ao longo dos anos e apresenta projeções até 2035. Segundos dados da ANP
(2014), em 2013, a produção de gás natural no país atendeu a 93,3% do consumo
total de gás natural, sendo que em 2004, a produção correspondeu a 83% do
consumo. Ainda, de acordo com a figura 16, à partir de 2020 os EUA passarão a
produzir mais gás do que irão consumir e em 2035 a produção deve ser 5% maior do
que o consumo, fazendo com que o país possa exportar o excedente de gás.
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Figura 20 - Produção e consumo de gás natural nos EUA com projeções (em tcf)

Fonte: EIA (2012, p. 3) traduzido pela autora.

A figura 21 apresenta uma comparação entre a produção de gás natural e a
produção de óleo nos EUA nos últimos anos. A produção de óleo sofreu uma queda
e passou a aumentar em 2008, sendo que de 2008 a 2013, sua produção aumentou
64%. A produção de gás natural vem apresentando crescimento desde 2005.
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Figura 21 – Produção de gás natural e de óleo nos EUA (milhões de toneladas de óleoeq)

Fonte: EIA (2013 apud Aguilera; Radetzki 2013, p.54) traduzido pela autora

Em 2006, o gás de xisto correspondia a 3% do total da produção de gás natural
no país, em 2008 passou a 9% e em 2012, cerca de 30% da produção de gás
natural derivou do gás de xisto (IFP ENERGIES NOUVELLES, 2013).
A figura 22 mostra o crescimento da produção de gás de xisto nos EUA por
campo explorado. O crescimento da produção do gás começou em 2005, sendo que
o campo que corresponde à maior produção de gás de xisto no país é o de Barnett.
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Figura 22 – Crescimento da produção de gás de xisto nos EUA (milhões m³ por dia)

Fonte: HPDI (2012, apud O’Sulliva; Paltsev, 2014, p. 2)

Quando do inicio da exploração do gás de xisto nos EUA, sua infraestrutura de
transporte para o gás já se encontrava bastante desenvolvida, o que favoreceu o
escoamento da produção sem a necessidade de grandes investimentos nesse setor.
As principais áreas de exploração do gás de xisto encontram-se em regiões que
dispõem de intensa malha de transporte (LAGE et al., 2012).
O aumento da produção do gás de xisto nos EUA, foi resultado de aspectos
políticos, econômicos, ambientais, geográficos e tecnológicos que viabilizaram a
extração, além da necessidade de aumentar o suprimento de energia para garantir a
segurança energética no país e o apoio do governo no incentivo à exploração (LAGE
et al., 2012).
Segundo Patrice Geoffron, diretor do Centro de geopolítica, da energia e das
matérias – primas: “estamos assistindo um dos fenômenos mais espetaculares da
história da energia, ainda mais forte por sua amplitude e sua rapidez que o
surgimento da energia nuclear nos anos 1970” (NOUYRIGAT, 2013).
A abundância da oferta de gás nos EUA fez com que os preços do gás no país
baixassem (IFP ENERGIES NOUVELLES, 2013). Em 2009, após o inicio do
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desenvolvimento e exploração do gás de xisto, o preço do gás natural ficou abaixo
de US$ 4,00 por milhão de BTU (MBTU) (ANDREWS et al., 2009).
O gráfico 11 mostra a produção de gás nos Estados Unidos ao longo dos
últimos dez anos e o gráfico 12 os preços do gás natural no país no mesmo período.
Gráfico 11 – Produção de gás natural nos EUA (bilhões m³)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2014)

Gráfico 12 – Evolução dos preços do gás natural nos EUA (US$/MBTU)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados do EIA (2014)

Como se pode notar pelo gráfico 11, a partir de 2005 a produção de gás nos
EUA teve um grande crescimento e continuou a crescer ao longo dos anos, esse
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período de crescimento, coincide com o desenvolvimento da exploração do gás de
xisto no país, como já foi visto na figura 22. Comparando os gráficos 11 e 12, vê-se
que enquanto a produção de gás nos EUA tende a crescer, os preços apresentam
queda considerável. A figura 23 a seguir compara os preços das principais fontes
energéticas dos Estados Unidos, o óleo, o gás natural e o GNL.
Figura 23 – Preços do óleo, gás e GNL nos Estados Unidos ($/MBTU)

Óleo
GNL
Gás

Fonte: U.S. Energy Information Administration (apud Ratner; Tiemann, 2015, p. 5)

A revolução energética provocada pela exploração do gás de xisto nos EUA
levou a uma redução também nos preços da eletricidade e pode transformar o país
de importador de gás a exportador, inclusive, essa exploração já afeta as
exportações da Petrobrás aos EUA (TREVISAN, 2014).
A redução dos preços do gás e da eletricidade confere uma vantagem
competitiva à indústria e altera a posição da América do Norte no comércio mundial
de energia.
Um estudo de Leonardo Maugeri (2012) sugere que a produção oriunda das
formações de xisto e de arenitos de baixa permeabilidade (tight) juntas nos EUA
deverão atingir 1,05 milhões m³/dia (6.6 mbd) em 2020, além de 159 mil m³/ dia (1
mbd) da produção convencional, levando o país a segundo maior produtor de óleo
depois da Arábia Saudita. Apesar disso, o autor alerta para alguns obstáculos, como
o inadequado sistema de transporte de óleo do país, sua estrutura de refinarias, a
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quantidade de gás natural produzido associado ao óleo do xisto e as questões
ambientais envolvendo o fraturamento hidráulico (MAUGERI, 2012).
Um estudo realizado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), estima
que o gás natural será responsável por 40% das necessidades energéticas nos
EUA, em parte, graças ao gás de xisto. Hoje, o gás é responsável por 20% das
necessidades energéticas do país (BODIN, 2013).
O EIA prevê que em 2030, o gás estará a frente do petróleo nos EUA, se
tornando o principal combustível da matriz energética do país (INTERNATIONAL
ENERGY AGENCY, 2012).
Segundo estimativas do governo americano, o maior uso do gás e o aumento
da eficiência energética nos EUA poderão ajudar o país a manter as emissões de
gases de efeito estufa nos patamares de 2005 até 2040 (TREVISAN, 2014).
Os baixos preços do gás natural no país geraram um impulso, em curto prazo,
na produção econômica e na geração de empregos e ainda promoveram uma
importante base para o aumento da produção doméstica. Isso se torna ainda mais
evidente nas indústrias que são grandes consumidoras de gás natural como fonte de
alimentação (que transformam as moléculas em materiais), como as indústrias
químicas, assim como nas indústrias que se beneficiam dos baixos custos de
eletricidade (BONAKDARPOUR et al., 2011).
Além da redução do preço do gás natural, a indústria do gás de xisto contribui
de forma direta e indireta para a geração de novos postos de trabalho. A
contribuição direta está relacionada com a produção da indústria do gás de xisto
propriamente dita, como por exemplo, investimentos nas atividades de exploração,
produção, transporte e distribuição do gás contribuem diretamente com o aumento
do número de empregos nesse setor. A contribuição indireta está relacionada com
fornecedores da indústria do gás de xisto.
A exploração do gás de xisto tem potencial para criar mais de 1,6 milhões de
empregos e contribuir com mais de US$ 230 bilhões ao PIB americano em 2035.
Também poderia gerar mais de US$ 933 bilhões em impostos federais e estadual
(BONAKDARPOUR et al., 2011).
Nos EUA, o desenvolvimento do gás de xisto está sujeito a leis de Estado e a
regulamentações, e os riscos ambientais da produção de gás de xisto são
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gerenciados por regras estabelecidas pelas agências estatais de óleo e gás
(ANDREWS et al., 2009; DAMMEL et al., 2011).
Finalmente, as explorações de gás de xisto nos EUA e a possível dependência
energética do país, podem acarretar em modificações na geopolítica mundial
(MAUGERI, 2012; SCHEIBE, 2013).
Apesar desse cenário promissor, segundo Peter Voser, chefe-executivo da
Shell, a aposta na extração de gás de xisto nos Estados Unidos gerou prejuízos para
a empresa da ordem de US$ 2,1 bilhões (CHAZAN, 2013).
Apesar de o maior interesse e o maior investimento financeiro em gás de xisto
foram direcionados às bacias situadas na América do Norte, está havendo uma
tentativa de replicar o sucesso norte americano em outros países, principalmente em
países de pouca produção de hidrocarbonetos como os da Europa (BOYER et al.,
2011).
Além

da

falta

de

experiência

técnica,

vários

fatores

impedem

o

desenvolvimento dos recursos de xisto em lugares como Europa, Ásia e América do
Sul. Um dos fatores de maior preocupação é o fornecimento de grande quantidade
de água para as operações de perfuração, e a disponibilidade limitada de
equipamentos para serviços em campos de óleo, principalmente o equipamento
utilizado no fracionamento hidráulico (BOYER et al., 2011).
5.4. Gás de xisto no Brasil
No Brasil, as reservas não convencionais que já foram mapeadas, são
significativas, estão localizadas em terra e seus recursos poderão desenvolver o
mercado de gás no país.
De acordo com o U.S. Energy Information and Administration e o U.S.
Departamento of Energy, enquanto que a maioria das bacias produtivas no Brasil se
encontram offshore, o país possui 18 campos sedimentares onshore pouco
explorados, sendo que, 14 destes campos podem conter rochas de fonte de
petróleo. Atualmente, três destes campos, Paraná, Solimões e Amazonas produzem
quantidades significativas de óleo e gás convencional. Além disso, estes três
campos possuem dados geológicos suficientes para serem avaliados para potencial
óleo e gás de xisto (Advanced Resources International, Inc., 2013).
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Ainda, segundo o EIA, o Brasil é o décimo país do mundo em reservas de gás
de xisto tecnicamente recuperáveis, possuindo cerca de 6,9 trilhões m³ de recursos
tecnicamente recuperáveis (Advanced Resources International, Inc., 2013).
Os primeiros mapeamentos indicam as seguintes bacias com perspectiva para
exploração de recursos não convencionais: a Bacia do Parnaíba, Bacia do Parecis,
Bacia do São Francisco, Bacia do Paraná e Bacia do Recôncavo (LAGE et al.,
2012).
O mapa da figura 24 mostra as principais bacias sedimentares do Brasil.
Figura 24 – Bacias sedimentares no Brasil

Fonte: ANP (?)

Segundo um estudo do EIA nos campos do Paraná, Solimões e Amazonas, os
recursos de gás de xisto tecnicamente recuperáveis são estimados em 7 trilhões de
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m³ e os recursos de óleo sã estimados em 5,4 bilhões de barris (Advanced
Resources International, Inc., 2013).
Contudo, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) estima que nos campos
Perecis, Recôncavo Baiano e Parnaíba, o potencial de produção é de quase 17
trilhões de m3 de gás de xisto (MING, 2013). Projeções da ANP indicam também
potencial de reserva de 79,5 tmc, o dobro das 36,4 tmc conhecidas hoje. No
momento, empresas avaliam as oportunidades de produção do gás não
convencional no Brasil (LUNA, 2013).
O mapa da figura 25 mostra as bacias sedimentares com potencial estimado
para gás de xisto.
Figura 25 – Bacias sedimentares com potencial para gás de xisto

Fonte: BRASIL (2012 apud RIBEIRO, 2014)
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Estima-se que o maior potencial para a exploração do gás de xisto encontra-se
no Bloco do Recôncavo, juntamente com as bacias de Sergipe – Alagoas e de São
Francisco (SOUZA, 2013). A região foi a primeira região produtora de gás natural no
Brasil e hoje conta com 1.700 poços em produção. A vantagem desta região em
relação às demais é que ela já conta com uma infraestrutura farta em relação à
instalações de processamento e rede de gasodutos e de oleodutos operados pela
Petrobrás, e, por isso é considerada a região mais promissora (LAGE et al., 2012;
PAMPLONA, 2014).
A exploração das reservas não convencionais no Brasil traz a possibilidade de
preços mais baixos de gás natural no país em virtude de uma oferta maior e mais
descentralizada, criando uma expectativa na indústria de gás à exemplo do que
ocorreu nos EUA. Porém, tanto as características dos mercados americanos e
brasileiros para o desenvolvimento e exploração das reservas são bastante
diferentes (LAGE et al., 2012).
No setor energético, o Brasil aponta para necessidades crescentes de
termelétricas a gás natural uma vez que as usinas hidrelétricas tem perdido a
capacidade de garantir o suprimento energético nacional. A perspectiva de
ampliação da oferta do gás natural a partir de recursos não convencionais pode
modificar a integração de termelétricas a gás com preços mais adequados a um
despacho na base (LION; ALMEIDA; LOSEKANN, 2014).
Segundo Magda Chambriard, diretora geral da ANP, as reservas de gás em
terra podem ultrapassar as do pré-sal, porém, ainda seria prematuro afirmar que o
Brasil disporá de expressivos volumes de gás não convencional a preços
equivalentes aos observados nos EUA após a queda dos preços do gás natural
(LUNA, 2013; MORAES, 2013).
A Agência Nacional do Petróleo promove periodicamente licitações para
concessão de blocos de petróleo e de gás natural. Após a fase de exploração e
eventual declaração de comercialidade, as áreas arrematadas passam para as
etapas de desenvolvimento e produção (ANP, 2013).
Em novembro de 2013 o governo federal realizou a 12° rodada de licitações da
ANP para exploração de gás natural, incluindo também pela primeira vez exploração
de gás de xisto.
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Do leilão, foram arrematadas 72 áreas para exploração do gás natural, nas
bacias sedimentares do Recôncavo, Sergipe, Alagoas, Paraná, Paranaíba e Acre,
das quais 54 apresentam alto potencial para a produção do gás de xisto. Essas
áreas arrematadas representam apenas 30% dos 240 blocos espalhados pelas sete
bacias que foram ao leilão (THUSWOHL, 2013).
A 12° Rodada de Licitações da ANP teve por objetivo o gás natural, tanto
convencional como não convencional. A ideia foi de ampliar significativamente o
conhecimento do real potencial para a exploração e produção do gás natural do
país, uma vez que, segundo a própria ANP, o conhecimento geológico das bacias
sedimentares brasileiras ainda é insuficiente (ANP, 2013).
Para Paulo César Soares, pesquisador da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), esse leilão é a chance de o Brasil acompanhar a tendência mundial de
energia. O Brasil consome muito pouco gás por falta de suprimento e gasodutos,
sendo que o uso do gás torna a energia mais barata. No Brasil, a energia custa entre
US$ 12 a US$ 20 por milhão de BTU, enquanto que nos EUA, onde o gás é mais
utilizado, o valor é entre US$ 4 a US$ 8 por milhão de BTU.
De acordo com o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Atividades de
Exploração e Produção de Óleo e Gás (GTPEG), a ANP não apresentou estudos
demonstrando a segurança das áreas que pretende explorar, uma vez que a
geologia de diversas bacias ainda é desconhecida no que se refere à exploração do
gás não convencional (SOUZA, 2013).
De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
(Abes), Dante Ragazzi Pauli, cabe às empresas que venceram o leilão realizarem
estudos mais detalhados acerca da viabilidade técnica, econômica e ambiental da
exploração do gás. Enquanto que a Petrobras deverá controlar o processo durante o
começo da exploração do gás de xisto. (THUSWOHL, 2013).
A lei do gás n° 9.478/1997 não regulou o xisto betuminoso nem outras fontes
não convencionais de petróleo e gás natural. Em 6 de outubro de 2011, o Parecer n°
061/2011/PF-ANP/PGF/AGU firmado entre a Procuradoria Federal e a ANP,
estabelece que a competência regulatória da exploração do xisto betuminoso e de
outras fontes não convencionais é da ANP (RIBEIRO; ZEITOUNE, 2013).

77

Uma vez encontrado o gás e tendo sido tomada a decisão se é possível ou não
produzi-lo técnica e economicamente, deverá haver uma autorização da ANP para
sua produção (VALLE, 2013). Além disso, a empresa que descobrir gás não
convencional no bloco arrematado e quiser extraí-lo, deverá obter uma licença
ambiental diferente daquela para exploração de gás convencional.O licenciamento
ambiental para o gás não convencional deverá ser de responsabilidade do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
O regime de concessão que é aplicado a aproveitamentos de gás natural não
convencional estabelece que a empresa concessionária torna-se proprietária do
produto da lavra (petróleo ou gás natural) ao longo do período de concessão, em
troca de compromissos exploratórios determinados nos contratos, e do pagamento
de tributos, royalties, bônus de assinatura, participação especial e taxa de ocupação
e retenção da área. Quando o terreno pertence ao governo federal, não há
pagamento pelo seu aluguel, mas sim uma taxa de retenção (LION; ALMEIDA;
LOSEKANN, 2014).
Os que são contra o início da produção de gás de xisto no Brasil argumentam
que sua produção baixaria o preço do petróleo, o que diminuiria o valor econômico
das reservas de óleo e gás situadas no pré-sal (THUSWOHL, 2013).
Em 2014 a ANP publicou uma Resolução para fixar uma regulamentação para
a exploração e produção dos recursos não convencionais no país. A Resolução ANP
n° 21/2014 regulamenta as atividades de perfuração seguida de fraturamento
hidráulico em reservatório não convencional.
Segundo Hugo Afonso, superintendente adjunto de segurança operacional e
meio ambiente da ANP, o objetivo das novas regras é permitir a exploração de gás
ou óleo não convencional dentro de parâmetros de segurança operacional que
assegurem a proteção à saúde humana e ao meio ambiente (Ordoñez, 2014).
Entre as exigências previstas na resolução, destacam-se (RESOLUÇÃO ANP
N° 21/2014):


Revestimento ao longo de todo o poço até este atingir a rocha
reservatório;
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A empresa que irá explorar a área, deverá fazer o levantamento de
todos os sistemas de aquíferos existente num raio de até um quilômetro
do poço;



O fraturamento hidráulico só será aprovado pela ANP, quando o
operador garantir por meio de testes, modelagens, análises e estudos
que o alcance máximo das fraturas permanecerão a uma distância
segura dos corpos hídricos existentes. Sendo proibido o uso do
fraturamento hidráulico em poços cuja distância seja inferior a 200 m de
poços de água utilizados para abastecimento doméstico, público ou
industrial, dentre outros usos.

O edital da 12° rodada ainda prevê que as empresas que forem explorar os
recursos não convencionais, devam usar 77% a 85% de conteúdo local nos
equipamentos durante a fase de produção dos campos do gás. Esse porcentual é o
mesmo para poços de gás convencional e não convencional.
Indícios de recursos não convencionais já foram encontrados em alguns blocos
na Bacia do São Francisco. De 14 poços perfurados neste campo até novembro de
2012, foram encontrados indícios de combustível em 10 deles (VALLE, 2013).
Algumas das petroleiras que arremataram blocos no leilão já comunicaram à
ANP a descoberta de indícios de jazidas não convencionais de óleo e gás natural.
Segundo as petroleiras, alguns poços com a tecnologia de fraturamento hidráulico já
foram perfurados com o objetivo de testar o reservatório (PAMPLONA, 2014).
Um dos problemas enfrentados no Brasil para a exploração do gás de xisto é a
falta de infraestrutura, uma vez que como foi visto anteriormente, a exploração do
gás natural convencional no Brasil se deu majoritariamente no mar, a rede de dutos
e as unidades de processamento foram desenvolvidas próximas à costa do país.
Contudo, os campos promissores de gás não convencional se encontram afastados
da costa brasileira. O mapa da figura 26 mostra a localização dos campos
promissores de gás não convencional e a malha de gasodutos no país, bem como a
localização das UPGNs.
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Figura 26 – Infraestrutura x bacias
promissoras

Fonte: ANP (2013)

O fato de o fraturamento hidráulico ser uma atividade incipiente no Brasil,
levanta a questão de se o mercado nacional conseguirá atender a demanda de
tecnologia e infraestrutura de processamento e escoamento para os mercados
consumidores com bens e serviços produzidos no país de maneira à atender a
exigência de Conteúdo Local que existe para as concessões convencionais. Ribeiro
e Zeitoune propõem que é necessário adequar os percentuais do Conteúdo Local
para viabilizar os investimentos na exploração e produção do gás não convencional
sem que a concessionária incorra em descumprimento de uma obrigação contratual
(RIBEIRO; ZEITOUNE, 2013).
A ANP, desde a primeira rodada de licitações ocorrida em 1999, estabelece
requisitos mínimos de Conteúdo Local em seus contratos de concessão com as
operadoras vencedoras, para investimentos realizados nas fases de exploração e
produção. A cláusula de Conteúdo Local desses contratos estabelece que seja dada
preferência à contratação de fornecedores nacionais sempre que suas ofertas
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apresentem condições de preço, de prazo e de qualidade equivalentes às de outros
fornecedores convidados à apresentar propostas. O objetivo do Conteúdo Local é
aumentar a participação da indústria nacional em bases competitivas nos projetos de
exploração e de desenvolvimento da exploração de petróleo e gás natural.
No caso da exploração do gás de xisto, seria necessário rever os requisitos de
Conteúdo Local uma vez que parte do custo da exploração, a tecnologia necessária
para a extração do gás, o fraturamento hidráulico, é importada.
Para viabilizar a exploração do gás de xisto no Brasil é necessário definir um
conjunto de regras e políticas que estimulem a atividade no país. Seria necessário a
criação de regulações específicas e criação de uma legislação própria que sejam
capazes de lidar com as questões inerentes à atividade.
Outro aspecto que seria importante para a viabilidade da exploração do gás
não convencional no país é a sua inclusão na agenda do desenvolvimento industrial
do país e o estímulo por parte do governo para um maior aproveitamento do gás no
setor de geração de energia (SPALDING, 2012).
Para Colomer, outra barreira ao desenvolvimento da produção do gás não
convencional é a falta de uma cadeia de fornecedores adequada ao ritmo de
exploração, que fica nítido ao se comprar a capacidade de bombeamento hidráulico
disponível no Brasil com o de outros países (COLOMER, 2015).
Diante do cenário de incertezas da exploração do gás de xisto no Brasil, tramita
na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 6.904/2013 do Deputado Sarney Filho
(PV-MA) que estabelece medidas relativas à atividade de exploração de gás de
xisto. O Projeto de Lei propõe que a autorização e a exploração do gás de xisto
sejam suspensas durante cinco anos. O Projeto estabelece ainda que durante este
período, o Poder Público deverá fixar modelos de procedimento para a exploração
do gás de xisto visando evitar danos ao meio ambiente e promovendo a segurança
dos trabalhadores do setor; revisar os critérios vigentes para a concessão e
autorização para a exploração do gás de xisto e promover estudos relacionados à
tecnologia de exploração do gás de xisto de modo que seja ambientalmente
sustentável e garanta a segurança dos trabalhadores (PROJETO DE LEI
6.904/2013).
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O Projeto de Lei n° 6.904/2013 foi aprovado, com emendas, pela Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. A
proposta aprovada acrescenta que cabe ainda ao Poder Público promover estudos
comparativos de alternativas para o suprimento de energia em lugar da exploração
do gás de xisto, uma vez que, segundo o relator Ricardo Tripoli (PSDB-SP), o Brasil
é dotado de fontes energéticas alternativas, principalmente as renováveis, que
geram impactos socioambientais bem menores como, por exemplo, as energias
eólica, solar e da biomassa. A proposta ainda deve ser analisada pelas comissões
de Desenvolvimento Econômico, Industrial e Comércio; de Minas e Energia; de
Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (XAVIER, 2015).
Outro impedimento para a exploração do gás não convencional no Brasil é que
a 12° Rodada de Licitações da Petrobrás vem sendo contestada pelo Ministério
Público e Justiça Federal. No final de 2013 o Ministério Público Federal (MPF) do
Piauí entrou com uma ação judicial que suspendeu a exploração do gás não
convencional neste estado. Em 2014 o MPF do Paraná suspendeu na Justiça
Federal o efeito da licitação de 11 áreas da 12° Rodada. As atividades de
exploração nessas áreas foram suspensas até a realização de estudos técnicos que
demonstrem a viabilidade ou não do uso do fraturamento hidráulico no país, com
prévia regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Na
Bahia, o MPF também determinou por meio da Justiça Federal a suspensão dos
contratos já assinados pela ANP na 12° Rodada que utilizariam fraturamento
hidráulico. Ficou determinado também que a ANP não realize novas licitações de
áreas não convencionais na bacia do Recôncavo. As atividades ficam suspensas até
haver prévia regulamentação do Conama e Avaliação Ambiental de Áreas
Sedimentares (AAAS).
As alegações para a suspensão dos contratos da 12° Rodada são que a ANP
realizou a 12° Rodada de Licitações sem antes realizar a AAAS de acordo com a
Portaria Interministerial MME/MMA n° 198 2012. A iniciativa conjunta da ANP e dos
órgãos de licenciamento ambiental estaduais só levou em consideração a análise
sobre posição dos blocos licitados com as unidades de conservação de terras
indígenas. Outro fator é que a Resolução n° 21/ 2014 da ANP só foi publicada após
a realização da 12° Rodada de Licitações, dessa forma, não se formou um consenso
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entre os órgãos federais quanto aos requerimentos necessários para o licenciamento
ambiental do fraturamento hidráulico (COLOMER, 2015).
No Brasil, existe uma única refinaria que processa o xisto betuminoso,
localizada no estado do Paraná, a Unidade de Operações de Industrialização do
Xisto (SIX), controlada pela Petrobrás. A Unidade tem capacidade para transformar
o xisto em gás de xisto, gás liquefeito do petróleo (GLP) e óleo combustível, além de
nafta e outros derivados não energéticos.
Em 2013 o volume de xisto bruto processado pela SIX foi de 1,4 milhões de
toneladas, 15,8% menor do que no ano anterior e a produção de gás de xisto foi de
8,1 mil toneladas, 23,6% a menos do que em 2012 (ANP, 2014).
Gráfico 13 - Xisto bruto processado e gás de xisto produzido (em toneladas. Para o xisto
bruto, os valores estão divididos por 100)
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Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2013)
Tabela 3 - Volume de xisto bruto processado e produção de derivados de xisto.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.414.326

1.969.652

2.242.079

2.343.086

2.014.885

2.117.820

2.169.197

1.579.347

1.732.378

1.458.191

Gás de xisto (t)

14.855

13.936

15.619

18.756

13.087

14.314

14.456

13.676

15.314

GLP (m³)

24.607

20.079

20.958

23.624

18.529

27.044

26.761

18.766

24.122

8.109
21.563
216.689
24.001
2.374

Xisto bruto processado (t)
PRODUTOS OBTIDOS

Óleo combustível (m³)

121.068

104.385

107.944

102.544

155.691

270.576

281.779

213.014

244.754

Nafta (m³)

39.694

34.552

44.632

48.083

37.725

40.809

42.536

33.112

31.689

Outros (m³)

16.045

12.097

13.623

4.012

2.349

1.548

3.145

3.418

2.587

Fonte: Elaborado pela autora com dados da ANP (2013)

De acordo com a Petrobrás, para a exploração do xisto, é utilizado um
processo criado e patenteado por ela mesma. Segundo a empresa, o fraturamento
hidráulico não se aplica ao xisto processado pela SIX. O xisto é minerado a céu
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aberto. O minério é então encaminhado para uma unidade de processamento onde
é aquecido. Os produtos são então resfriados e coletados (FREITAS; DOYLE, 2013).
Figura 27 - Outros produtos extraídos do xisto

Fonte: Freitas; Doyle (2013, p. 11)

5.5. Aspectos ambientais da exploração do gás de xisto
No início da sua exploração, o gás de xisto foi visto como uma alternativa ao
carvão na matriz elétrica, devido às menores taxas de emissões de gases de efeito
estufa. Porém, indícios de possíveis impactos ambientais oriundos da exploração do
gás de xisto começaram a surgir. Esses indícios foram suficientes para que se
estabelecessem restrições à técnica de fraturamento hidráulico em alguns estados
do EUA e em alguns países (LAGE et al., 2012).
Os impactos ambientais causados pela produção e uso do gás de xisto estão
começando a ser discutidos. Até o momento, apenas poucos estudos examinaram
os impactos causados pelos gases de efeito estufa gerados da produção do gás de
xisto e esses estudos têm apresentado grandes variações devido a diferenças na
metodologia utilizada e nos dados assumidos (BURNHAM et al, 2011).
Há controvérsias também sobre possíveis impactos ambientais com relação à
utilização da técnica do fraturamento hidráulico que poderiam ser causados pelo
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consumo excessivo de água, pela contaminação de poços de água potável e pela
contaminação de aqüíferos, que poderiam ocorrer tanto em virtude das atividades de
perfuração como devido ao descarte do fluido utilizado no fraturamento hidráulico,
pelo derramamento de água de processo no solo, pela ocorrência de atividades
sísmicas em pequena escala na região e até pela poluição sonora – visual
(ANDREWS et al., 2009; LAGE et al., 2012).
Figura 28 – Potenciais fluxos de emissões de poluentes atmosféricos, de
substâncias perigosas para a água e o solo e materiais radioativos de origem natural
(NORM)

Fonte: Lechtenböhmer (2013, p. 21)

A figura 28 mostra a origem das causas de possíveis impactos ambientais
causados pela extração do gás do xisto. Além dos possíveis impactos apresentados,
também se discute possíveis sismos causados pela técnica do fraturamento
hidráulico.
Apesar das possíveis ameaças ambientais causadas pelo fraturamento
hidráulico, as evidências mostram que, depois que aproximadamente mais de um
milhão de operações de fraturamente hidráulico desde 1947, apenas uma
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porcentagem mínima de acidentes ocorreu, e que esses acidentes podem ser
gerenciados com as melhores práticas e aplicação adequada (MAUGERI, 2012).
As novas tecnologias de fraturamento hidráulico utilizam produtos menos
poluentes. Também, a concentração de aditivos empregada, é reduzida a um
mínimo necessário e representa cerca de 0,5% do volume de água injetado
(ROPERS, 2013).
Além disso, apesar dos possíveis impactos ambientais causados pela técnica
de exploração do gás de xisto, deve-se levar em consideração que o gás natural, por
ser um combustível fóssil de baixo carbono, é menos poluente do que os outros
hidrocarbonetos, e, portanto, muito menos destrutivo ao meio ambiente quando
comprado às outras fontes de hidrocarbonetos.
Pesquisas recentes demonstram que muitos dos problemas relacionados ao
impacto ambiental vêm sendo superados com a evolução da tecnologia e do rígido
controle ambiental ao qual a exploração é submetida.
Do ponto de vista ambiental, no Brasil qualquer exploração tem que seguir a
resolução n° 21 de 10 de abril de 2014 da ANP que estabelece, entre outros, os
seguintes requisitos (ANP, 2014; RESOLUÇÃO ANP N° 21, 2014):


Do sistema de gestão ambiental: o operador deverá estabelece e
garantir o cumprimento de um Sistema de Gestão Ambiental que atenda
às Melhores Práticas da Indústria do Petróleo. Esse sistema de gestão
ambiental deverá conter um plano detalhado de controle, tratamento e
disposição dos efluentes gerados.



Da gestão e consumo de água: O operador deverá fazer uma estimativa
do volume de água necessário para o fraturamento hidráulico e o
volume de água a ser recuperado e tratado após as operações. A água
utilizada nas operações de fraturamento derá ser efluente gerado, água
imprópria, de baixa aceitação para o consumo humano ou animal ou
água resultante de efluentes industriais ou domésticos. Além disso, o
operador deverá garantir a proteção dos corpos hídricos e do solo da
região. O operador também deverá publicar informações específicas
sobre a água utilizada no fraturamento hidráulico, bem como o tipo de
tratamento adotado e sua disposição final.
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Dos produtos químicos: o operador deverá publicar uma relação dos
produtos químicos utilizados durante todo o processo e seu potencial
impacto à saúde humana e ao ambiente.



Do fraturamento: somente será aceito a prática do fraturamento
hidráulico em poços que sejam integralmente revestidos nos intervalos
anteriores ao reservatório não convencional. O revestimento do poço
deverá ser dimensionado de forma a suportar as tensões previstas
durante seu ciclo de vida, e construído de material resistente aos fluidos
produzidos, injetados e recuperados. A cimentação do poço deverá ser
capaz de impedir a migração de fluidos das formações mais profundas
para qualquer corpo hídrico subterrâneo.

Os acidentes decorrentes da pratica de fraturamento hidráulico registrados até
hoje foram causadas por más praticas, na sua maioria por parte de pequenas
empresas, equipamentos defeituosos ou que apresentavam fugas ou revestimento
não profissional do poço (LECHETENBÖHMER, 2013).
5.5.1. Risco de contaminação das águas subterrâneas
Uma das preocupações do uso da tecnologia de fraturamento hidráulico é com
relação a uma possível contaminação das águas subterrâneas e aquiferos caso os
fluidos injetados vazem. Essa possível contaminação pode ser evitada pelo estudo
apropriado do campo a ser explorado e utilizando as melhores práticas para
construção do poço, monitoramento do desempenho e desenvolvimento de planos
emergenciais (DAMMEL et al., 2011).
Praticamente todos os países do mundo, desenvolvidos ou não, utilizam água
subterrânea para suprir suas necessidades, tanto para abastecimento público como
suplementação do abastecimento público e de atividades como irrigação, produção
de energia, uso industrial entre outros usos. Regiões áridas e semi-áridas (como o
nordeste do Brasil), tem nas águas subterrâneas o único recurso hídrico disponível
para o consumo humano. As água subterrâneas passíveis de serem captadas
estariam a menos de 4.000 metros de profundidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ÁGUAS SUBTERRÂNEA, ?).
O fraturamento hidráulico provoca novas fraturas no xisto, essas fraturas
poderiam se propagar de 500 a 1.000 m ao longo da formação de xisto. O potencial
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para que as fraturas se propaguem a um aquífero sobrejacente vai depender da
profundidade que separa os dois. Porém, o fraturamento é sempre projetado de
forma que as fraturas se limitem às zonas de produção do gás. Desse modo,
qualquer fratura que venha a se propagar para um aquífero sobrejacente, também
permitiria que a água fluísse para o poço de produção de gás, o que dificultaria a
produção (SUÁREZ, 2012).
De acordo com o Department of Energy dos EUA, as formações de gás e óleo
de xisto encontram-se separadas dos aquíferos por uma grande distância de rocha
impermeável, enquanto que os aquíferos se encontram em profundidades de cerca
de poucos metros da superfície. Segundo a ANP, a distância entre as fraturas e os
aquíferos é de 1.000 a 3.000 m, existindo ainda, múltiplas camadas de rocha
impermeáveis. Por essas razões, a possibilidade de que os aditivos do fraturamento
hidráulico possam escapar através das fraturas criadas pelo processo e contaminar
os aquíferos parece remota (ANP, 2013; KOLB, 2013; SUÁREZ, 2012; WALSH,
2011).
Ainda, segundo a ANP, a própria barreira de rocha selante que garante a
existência do reservatório e impede a perda do óleo e do gás ao longo das eras
geológicas também atua como barreira para migrações verticais do fluido para os
aquíferos (ANP, 2013).
Para prevenir que qualquer gás ou fluido escape, é necessário que o poço seja
adequadamente cimentado. A cimentação e a tubulação de aço impedem que a
água produzida, o gás ou o óleo entrem em contato com os aquíferos (ANP, 2013;
WALSH, 2011). A figura 29 mostra o esquema de um poço cimentado para que
possa realizar a técnica do fraturamento hisdráulico.
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Figura 29 - Esquema de um poço cimentado

Fonte: IEA (2012, p. 24) traduzido pela autora

Existem duas possibilidades de erros que podem levar à contaminação de
aquíferos. Caso o revestimento do poço falhar na parte em que ele passa pelo
aquífero, o fluido usado no fraturamento pode ser bombeado até o ponto da falha e ir
direto para o aquífero. Uma ocorrência como essa seria desastrosa caso o fluido
usado no fraturamento contenha elementos tóxicos. Outra preocupação é a de que o
fluido usado no fraturamento possa migrar para cima e atingir o aquífero. Também
existe o receio de que o metano poderia migrar até o aquífero ao invés de subir até o
poço (KOLB, 2013).
Um fraturamento hidráulico é capaz de bombear cerca de 10.000 m 3 de fluido
em cada poço. Como foi mencionado em capítulo anterior, os fluidos da fraturação
contem substâncias químicas perigosas. Cerca de 60% a 80% desse fluido pode ser
recuperado bombeando-os de volta para fora do poço (refluxo). Uma grande
quantidade também é expelida durante a produção do gás. O refluxo contém metais
pesados, resquícios dos propantes, resíduos químicos e elementos radioativos que
ocorrem naturalmente em muitas formações geológicas. Atualmente, essa água
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contaminada é armazenada em piscinas de polietileno para ser dessalinizada,
descontaminada e devidamente descartada, tratamento que não difere daquele que
é recebido pela água utilizada em outros processos industriais. Outra parte do
refluxo de água é reutilizada no mesmo poço ou em outros poços. Entretanto, fluídos
que poderiam ser derramados na superfície poderiam infiltrar nas águas rasas, e
poderiam colocar em risco os aquíferos superficiais compostos de areias
permeáveis. A gestão correta dessa água é fundamental para evitar derramamentos
e infiltrações nos lençóis freáticos durante as atividades de armazenamento,
transporte e tratamento. A eficiência no tratamento e no reaproveitamento é de
extrema importância para a indústria do gás de xisto (ANDREWS et al., 2009; LAGE
et al., 2012; LECHTENBÖHMER, 2011; SUÁREZ, 2012).
Quando os aditivos utilizados no fraturamento hidráulico se misturam ao xisto,
ele também pode ser contaminado pelas substâncias radioativas ali contidas
(WALSH, 2011).
Cerca de 75% da água que é injetada no reservatório para o processo do
fraturamento hidráulico retorna à superfície após a operação. Além dos produtos
químicos que são injetados no reservatório com a água, a água que retorna contém
também algum sal ou material radioativo da camada xisto. Portanto, essa água que
retorna também deve ser tratada. Há três processos de tratamento dessa água:
reciclar o fluido de fraturamento para a próxima operação, tratamento apropriado em
alguma estação de tratamento de água, ou bombear o fluido até um poço de injeção
apropriado. Essa última prática é a melhor de acordo com o Department of Energy
dos EUA (KOLB, 2013).
Tecnologias para tratamento on-site da água utilizada, podem ser capazes de
recuperar, para padrões de água potável, entre 70% a 80% da água, além de tornar
a água imediatamente disponível para uso. Os 20% a 30% que não foi possível
recuperar, é muito salobra, sendo considerada salmoura, é normalmente muito
salina e pode conter metais tóxicos e substâncias radioativas. Essa salmoura pode
ter uma parte recuperada como água de processo (ANDREWS et al., 2009).
Apesar dos casos reportados de contaminação das águas, ainda não está
claramente comprovado que exista uma relação entre essa contaminação e a prática
de fraturamento hidráulico. É muito complexo demonstrar que exista uma relação
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direta entre contaminação das águas e fraturamento hidráulico. No entando, existem
alguns casos de provas circunstanciais (LECHETENBÖHMER, 2013).
A experiência dos Estados Unidos demonstra a ocorrência de numerosos
acidentes que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Porém,
os casos registrados representam cerca de 1 a 2 % da totalidade das licenças de
perfuração. A maioria desses acidentes deve-se ao manuseio incorreto de
equipamentos ou a equipamentos que apresentam ruturas. Também há registros,
nas imediações de poços de gás, de poluição de águas subterrâneas pelo metano,
que pode provocar explosões, e pelo cloreto de potássio que pode aumentar a
salinização da água potável (LECHTENBÖHMER, 2011).
Uma análise no Conadado de Garfield no Colorado, por exemplo, tem
registrado derrames dos fluidos de perfuração. No período de janeiro de 2003 a
março de 2008, foram reportados 1.549 derrames, sendo que, 20% envolviam
contaminação dos recursos hídricos. Também notou-se que o número tem
aumentado, enquanto que em 2003 foram 5 derrames no Condado de Garfield, em
2007 foram 55. Um estudo posterior demonstrou que em sete anos, a quantidade de
metano nas amostras de água subterrâneas aumento. Esse aumento coincidiu com
o aumento do número de poços na região (LECHETENBÖHMER, 2013).
A maior parte dos casos reportados de contaminação das águas, deve-se às
praticas inadequadas (LECHETENBÖHMER, 2013).
Segundo relatório de 2011 do The Global Warming Policy Foundation (GWPF),
quando aplicadas regras de segurança adequadas, as práticas de fraturamento
hidráulico e exploração do gás de xisto não oferecem riscos aos aquíferos
adjacentes (LAGE et al., 2012). Um poço propriamente projetado e selado é capaz
de prevenir que os fluidos da perfuração, os fluidos do fraturamento hidráulico, ou
gás natural possam vazar num aquífero e contaminar as águas subterrâneas
(SUÁREZ, 2012).
Aparentemente, a questão do descarte adequado das águas residuais nos
Estado Unidos é uma questão importante, porém, o problema é a grande quantidade
de águas residuais e com composição inadequada às estações de tratamento. A
reciclagem é possível, porém aumenta os custos do projeto (LECHETENBÖHMER,
2013).
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Desde 1940, o fraturamento hidráulico já foi utilizado em mais de 2 milhões de
poços no mundo, sem evidencias de contaminação de reservatórios de água potável
(INTERNATIONAL OIL AND GAS PRODUCERS ASSOCIATION –OGP apud ANP,
2013).
No Brasil, vários núcleos urbanos se abastecem das águas subterrâneas de
forma exclusiva ou complementar, constituindo o recurso mais importante de água
doce, sendo que o maior volume de água é destinado ao abastecimento público.
Importantes cidades brasileiras dependem integral ou parcialmente da água
subterrânea para o abastecimento público (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS, ?).
A figura 30 a seguir mostra um mapa com os principais aquiferos brasileiros e
ao lado o mapa já visto, das principais bacias sedimentares brasileiras.
Figura 30 – Mapa com os principais aquíferos brasileiros x mapa das bacias
sedimentares brasileiras

Fonte: ABAS (?) e ANP (?)

Como se pode observar, comparando os dois mapas, as regiões das bacias
sedimentares coincidem com as regiões de alguns dos principais aquíferos. O
aquífero Guarani é um dos mais importantes aquíferos do mundo e está localizado
na bacia do Paraná. Essa região é muito industrializada e de grande contribuição
para o PIB nacional.
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5.5.2. Consumo de água
Normalmente, a quantidade de água necessária para o fraturamento, varia de
poço para poço. Segundo o Chesapeak, é consumido entre 15000 a 17000 m³ e
21000 m³ por poço. Outras fontes estimam que a quantidade de água necessária
para fraturar um poço horizontal é aproximadamente 11000 m³. Já um estudo da
Penn State University, estima o consumo de água seja entre 15000 a 30000 m³
(HEFLEY et al, 2011).
De acordo com uma das companhias que operam na Barnett, um poço de gás
de xisto, requer aproximadamente 950 m³ de água para ser perfurado e mais uma
média de 14000 m³ durante o processo de fraturamento hidráulico (ROGERS, 2011).
Em cada poço, do volume total de água injetado 30% a 70% permanecerão no
subsolo (DAMMEL et al., 2011).
O volume de água utilizado para o fraturamento hidráulico, representa cerca de
0,2% do consumo de água, ou seja, muito atrás das outras indústrias (NOUYRIGAT,
2013).
A reutilização de água é indispensável para reduzir seu consumo durante a
exploração. O volume de água que poderia ser reutilizado é de aproximadamente
30% do volume utilizado para o fraturamento. Outra proposta é o uso de água de
baixa qualidade para o fraturamento, como água não potável ou água de chuva.
Para mitigar o impacto causado pelo consumo de água, é indispensável que as
operadoras criem um plano de gestão para a água de retorno e a de produção como
parte do plano de gestão de resíduos. A tabela 4 faz uma comparação da
quantidade de água consumida por unidade de energia produzida entre diversas
fontes de energia.
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Tabela 4 – Quantidade de água utilizada por diversas fontes de energia numa base de
unidade de produção de energia (m³)

Recurso energético
Gás de xisto de Barnett
Carvão (sem transporte de lama)
Carvão (com transporte de lama)
Nuclear (urânio pronto para ser usado na usina nuclear)
Óleo convêncional
Syngas - gaseificação do carvão
Óleo do xisto
Areias betuminosas
Synfuel - Fisher Tropsh (do carvão)
Biocombustíveis (etanol do milho, biodiesel da soja)

Quantidade de água
usada por MMBTU de
energia produzida (m³)
0,005
0,008 - 0,03
0,05 - 0,12
0,03 - 0,05
0,03 - 0,08
0,04 - 0,10
0,08 - 0,20
0,10 - 0,26
0,16 - 0,23
9,50

Fonte: Chesapeake Energy (2010 Apud Rogers, 2011, p.131) traduzido pela autora

A questão não é tanto a quantidade de água utilizada por unidade de energia
produzida, mas sim a disponibilidade de recursos de água nas vizinhanças dos sites
de perfuração do xisto (ROGERS, 2011).
De acordo com o professor Luis Fernando Scheibe, um dos problemas é que a
água volta extremamente contaminada e precisaria ser tratada. Também, em
algumas regiões do Brasil onde se tem pouca água como na Bacia do Parnaíba, a
água utilizada para a extração do gás de xisto poderia fazer diferença num período
de seca (SCHEIBE, 2013).
Considerando por exemplo o estado do Texas nos EUA, que conta com uma
grande indústria de gás de xisto, a demanda total por água para o fraturamento
hidráulico representa menos de 1% do total de água usado naquele estado. Porém,
em regiões mais secas, a quantidade de água usada pelo fraturamento hidráulico
pode ser mais do que 10% do consumo total de água (KOLB, 2013).
Apesar disso, ainda, o volume de água consumido para a produção do gás de
xisto ainda é menor se comparado à produção de outras fontes de energia.
Por conta das questões econômicas e ambientais, estudos já estão sendo
feitos na tentativa de amenizar o consumo de água no fraturamento hidráulico,
algumas alternativas seriam o uso de água não potável ou substituir a água por
outro componente (KOLB, 2013).
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5.5.3. Emissões de gases de efeito estufa
Segundo estimativa da Environmental Protection Agency (EPA), as emissões
por BTU de gases do efeito estufa durante o ciclo de vida do gás natural, ou seja, as
emissões que se consideram durante todo o processo, desde a produção e entrega,
até a queima, são cerca de 35% inferiores às emissões do carvão. Em relação à
geração de energia elétrica, as emissões nas térmicas a gás são cerca de 50% a
60% menores que as térmicas a carvão (LAGE et al., 2012). A figura 31 faz uma
comparação entre as emissões de gases de efeito estufa das usinas a gás e das
usinas a carvão
Figura 31 - Emissão de gases de efeito estufa de usinas a gás e usinas a carvão

Fonte: Lage et al. (2012, p. 55)

Um estudo realizado por Andrew Burnham em 2012 no qual ele compara o
ciclo de vida das emissões de gases de efeito estufa do gás de xisto, gás natural,
carvão e petróleo, mostrou que as emissões do gás são menores do que os outros
combustíveis.
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Figura 32 - Ciclo de vida das emissões de gases de efeito estufa

Fonte: Burnham et al (2012, p.623)

A figura 32 faz uma comparação entre as emissões de gases de efeito estufa
da gasolina, o gás natural e o carvão, para um horizonte de vinte anos e de cem
anos. Segundo os autores, num horizonte de 100 anos, as emissões do ciclo de vida
do gás de xisto é 6% menor do que para o gás convencional.
Entretanto, um outro estudo de Howarth demonstrou que as emissões de
gases de efeito estufa para o gás de xisto são 17% maiores do que as emissões do
gás convencional, porém, num horizonte de vinte anos, o gás de xisto é 12% menos
poluente do que o gás natural convencional (BURNHAM et al., 2011).
As emissões de gases poluentes no processo de extração e produção do gás
de xisto podem ter as seguintes origens (LECHETENBÖHMER, 2013):


Emissões provenientes de caminhões e equipamentos de perfuração;



Emissões provenientes do processamento e transporte do gás natural;



Emissões provenientes da evaporação de produtos químicos dos
tanques de águas residuais;



Emissões decorrentes de derrames e erupções em poços.

Os componentes poluentes do gás de xisto incluem: metano (principal
componente do gás natural e um potente gás de efeito estufa), componentes
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orgânicos voláteis (COV), óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, material
particulado e vários poluentes perigosos do ar. De acordo com a EPA, a indústria do
óleo e do gás é uma fonte significativa de emissões de metano e de COV que
reagem com os óxidos de nitrogênio e formam ozônio. A EPA identificou que o
refluxo dos poços de gás natural que passaram por fraturamento hidráulico,
representa uma fonte adicional dessas emissões na indústria do gás natural
(RATNER, TIEMANN, 2015).
As emissões fugitivas de metano decorrentes do processo de fraturamento
podem ter um impacto considerável no equilíbrio dos gases de efeito estufa.
Segundo Lechtenböhmer, as avaliações disponíveis apontam para uma variação de
10 a 23 g CO2e / MJ provenientes do desenvolvimento e produção do gás não
convencional. Ainda não existe uma avaliação das emissões resultantes da intrusão
de metano nos aquíferos (LECHTENBÖHMER, 2011).
5.5.4. Possíveis gerações de sismos
Geólogos americanos constataram frequentemente nos últimos anos, alguns
abalos sísmicos, porém ainda falta precisar se esses choques são perceptíveis na
superfície (NOUYRIGAT, 2013).
O fraturamento hidráulico pode produzir abalos de cerca de 0,8 na escala
Richter, considerado extremamente reduzidos, sendo registrados apenas por
aparelhos (ANP, 2013).
Já, segundo Lechetenböhmer, a técnica pode causar terremotos da ordem de 1
a 3 na escala Richter. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, os terremotos de grau
1 não são sentidos, enquanto que os de grau 3 são sentidos “dentro de caso”, por
exemplo, alguns objetos pendurados oscilam e a vibração é semelhante à da
passagem

de

um

caminhão

leve

(LECHETENBÖHMER,

2013;

SERVIÇO

GEOLÓGICO DO BRASIL, 2000).
Segundo um estudo do National Research Council (NRC) de 2012, que foi
encomendado pelo congresso dos EUA para examinar atividades sísmicas
decorrentes da injeção e da retirada de fluidos no solo, concluiu que o processo de
fraturamento hidráulico não oferece risco considerável de terremotos induzidos. Já
outro estudo também de 2012 do Royal Academy of Engineering (RAE),
encomendado pelo parlamento britânico conclui que os abalos sísmicos são
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causados por falhas pré-existentes no subsolo que ao serem submetidas às altas
pressões do processo de fraturamento hidráulico liberam a energia armazenada
desencadeando os abalos. Nesse caso, para reduzir o risco de abalo sísmico
induzido, a indústria deve investir no mapeamento geológico das áreas a serem
exploradas, identificando as falhas pré-existentes (LAGE et al., 2012).
A experiência norte-americana mostra que o número de terremotos sentidos ou
registrados decorrentes da exploração do gás de xisto é pequeno se comparado ao
número de operações de fraturamento hidráulico (VARELLA; OLIVEIRA, 2014).
A avaliação geológica detalhada constitui uma das atividades mais relevantes
na exploração e produção dos recursos não convencionais. A determinação e
delimitação de falhas e fraturas nas áreas a serem exploradas é uma atividade
importante para o estabelecimento de condições seguras para a implementação do
fraturamento hidráulico minimizando os possíveis sismos causados (VARELLA;
OLIVEIRA, 2014).
5.5.5 Ocupação e uso da terra
Apesar de a ocupação e o uso da terra não causarem impactos ambientais tão
controversos como o uso da água, as emissões de gases de efeito estufa e
contaminação de águas subterrâneas, o uso da terra para a exploração do gás de
xisto pode causar distúrbios na superfície de terra; impactos cumulativos; impactos
no habitat local; trafico de veículos, barulho e luz. Os distúrbios na superfície incluem
preparação da área a ser explorada e construção dos poços e o desenvolvimento de
toda a infraestrutura de rodovias, gasodutos entre outros. Os impactos cumulativos
da superfície podem se estender por grandes áreas e também podem resultar em
impactos sobre fauna e flora locais (ZAMMERILLI, 2014).
A exploração das formações de gás de xisto requer plataformas, amplamente
espaçadas umas das outras, que permitam o armazenamento de equipamentos,
caminhões com compressores, produtos químicos, propante, água e depósito para
águas residuais no caso de o abastecimento não ser feito em poços de água locais e
a recolha não seja feita em plataformas. Além disso, após a extração o gás deve ser
transportado para as redes de distribuição. Uma vez que os poços de gás de xisto
tem uma baixa taxa de produção e apresentam grande declínio ao longo dos anos,
muitas vezes o gás é armazenado na plataforma para ser transportado
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periodicamente em caminhões (LECHTENBÖHMER, 2011). No Brasil, como foi visto
anteriormente, uma vez que a rede de distribuição de gás natural se encontra na
costa do país, deve-se levar ainda em consideração uma ampla rede de gasotudos
para o transporte do gás até a rede de distribuição.
Cada plataforma ocupa uma área de aproximadamente 12000 m² e mais uma
área equivalente para a infraestrutura, e essa área permanecerá alterada durante
toda a vida do poço, ou seja, durante 20 a 40 anos (ZAMMERILLI, 2014). Os
principais impactos causados pela ocupação da terra incluem erosão do solo e do
sedimento, alteração na qualidade da água e impacto na vegetação.
A construção e instalação da infraestrutura para a exploração do gás de xisto
pode transformar o habitat local de um amplo ecossistema em vários ecossistemas
menores e isolados (LECHTENBÖHMER, 2011).
Por outro lado, a quantidade de plataformas de poços necessária para a
perfuração horizontal é menos do que para a perfuração vertical, e, portanto, o
impacto causado na superfície do solo é menor (HORINKO, 2012 apud
ZAMMERILLI, 2014).
Entre as ações para mitigar o impacto causado pelo uso da terra estão: o uso
das melhores práticas de gestão, realizar pesquisas periódicas da vida selvagem da
região e implementar restrições nos períodos de migração e acasalamento das
espécies. Além disso, os poços podem ser monitorados remotamente e as
tubulações podem ser enterradas onde for possível.
5.6. Viabilidade econômica
A viabilidade do gás não convencional é extremamente dependente de
soluções tecnológicas, produtividade dos poços, do custo do investimento e do custo
operacional, do acesso ao mercado consumidor, do preço da venda do gás, e,
ainda, do aparato institucional / regulatório predominante, envolvendo participações
governamentais,

conteúdo

local

e

regulação

ambiental

(LION;

ALMEIDA;

LOSEKANN, 2014).
A produção do gás de xisto apresenta um ciclo de vida mais curto e, por isso,
pode-se dizer que apresenta um retorno de investimento mais rápido se comparado
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à produção convencional de hidrocarbonetos, que apresenta um retorno em longo
prazo (SANTOS; CORADESQUI, 2013).
Outra característica é que a extração do gás de xisto apresenta um declínio de
produção entre 60 % a 90 % durante o primeiro ano de exploração. Esse declínio se
deve ao fato de que, conforme o gás livre é expelido do poço, resta o gás
aprisionado que flui lentamente, conferindo ao reservatório baixas taxas de produção
por longos períodos de tempo (GÉNY, 2010 apud SANTOS; CORADESQUI , 2013,
p.7). Por esta razão, novos poços devem ser perfurados continuamente para manter
a produção (AGUILERA, RADETZKI, 2013).
O fator de recuperação dos reservatórios não convencionais de gás de xisto é
de aproximadamente 20% a 30% contra cerca de 80% dos reservatórios
convencionais. Entretanto, estimam-se nos EUA que os volumes dos reservatórios
não convencionais são maiores do que os reservatórios convencionais (SANTOS;
CORADESQUI, 2013). A vida produtiva do poço pode durar de 20 a 40 anos.
Figura 33 – Taxa média de produção de gás de xisto nos EUA por bacia

Fonte: MIT (2010, apud Santos; Coradesqui, 2013, p. 7)

Como se pode observar na figura 33, a taxa de produção de gás de xisto cai
bastante logo no primeiro ano e apresenta um declínio menos após o segundo ano
de produção.
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Até agora, a experiência norte americana com a exploração e comercialização
do gás de xisto sugere que a indústria tem sido capaz de criar novas oportunidades,
e de gerenciar e inovar nos aspectos operacionais (perfuração de maior número de
poços e com maior velocidade, maior quantidade de fraturamento hidráulico por
poço), além de lidar com os desafios ambientais (SANDREA, 2014).
O que ainda não está muito claro para as grandes companhias, é se a indústria
do gás de xisto, tanto os grandes produtores como os produtores independentes,
poderão gerenciar negócios com fluxo de caixa positivo e se o fluxo de caixa positivo
poderá ser mantido quando a indústria ampliar sua operação (SANDREA, 2014).
Dois parâmetros são muito utilizados para descrever o desempenho de um
poço de gás de xisto, são eles: a taxa de produção inicial (IP – Initial Production) e a
taxa de declínio da produção. Combinando esses dois parâmetros, é possível
determinar a produção total do poço e a variável conhecida como estimated ultimate
recovery (EUR – recuperação final estimada). A taxa de produção inicial refere-se à
taxa de produção do poço durante seu primeiro mês de operação.
Tipicamente, para um poço de gás de xisto, mais da metade do EUR é
produzido durante os primeiros anos de operação do poço. Essa taxa relativamente
rápida de recuperação (ou taxa de retorno) é um fator importante para a análise
econômica de um poço de gás de xisto (PENNER, 2013).
O comprimento lateral causado pela perfuração horizontal num poço de gás de
xisto aumenta a superfície de contato entre a formação e o poço. Essa maior
exposição é o fator responsável pelo maior volume de produção inicial e pela taxa de
recuperação estimada (EUR) mais alta do que as de um poço perfurado
verticalmente (PENNER, 2013).
Segundo Gray , questões como a forma de perfuração (horizontal, vertical,
multi-lateral, etc), a performance do poço (taxas de produção inicial, etc), a
tecnologia de estimulo empregada, os preços das commodities, assim como
aspectos comerciais como a disponibilidade de área a ser explorada e seu custo, o
tempo de execução do projeto e a quantidade de sondas são críticas para a tomada
de decisão na hora de investir no gás não convencional (2007).
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5.6.1 Preço do gás de xisto
Observando o exemplo dos EUA, o preço do gás natural é fundamental para o
sucesso econômico dos campos de gás de xisto. Existe uma relação direta entre o
preço do gás e o desenvolvimento das atividades de exploração do gás de xisto.
Observa-se também que quando há queda no preço e no lucro do gás, o custo dos
serviços relacionados à exploração do gás de xisto também tendem a cair, afetando
a economia global do projeto.
Segundo a experiência norte-americana, explorar óleo e gás natural liquefeito
através de fraturamento hidráulico, só é rentável quando o óleo é negociado no
mercado americano a preços acima de US$ 80, o que vem acontecendo nos últimos
4 anos (AGRAWAL, 2009).
O preço do gás natural era estipulado de acordo com a equivalência energética
entre o óleo e o gás. Dessa forma, em 2005, a relação entre os preços era 170 m³ =
1 barril (0,16 m³), ou seja, o volume de 1 barril de óleo equivalia a 170 m³ de gás.
Em 2007, essa relação passou a ser de 10:1 e em 2009, de 17:1. Em 2010, a
relação entre os preços do óleo e do gás passou a ser 40:1, o que fez com que a
demanda por gás natural aumentasse (SANTOS; CORADESQUI, 2013).
Como resultado da queda dos preços do gás natural nos EUA, a exploração
tem sido determinada pelos preços do óleo e do gás natural liquefeito. Se esses
preços forem altos o suficiente, as empresas de energia vão perfurar visando esses
produtos e tratando o gás como subproduto (THE ECONOMIST, 2013).
O crescimento da demanda de gás nos EUA, não resultou no aumento do
preço do gás, pois o seu fornecimento aumentou rapidamente, fazendo com que a
oferta não fosse absorvida totalmente, gerando um excedente de gás natural no
país. Esse excedente de gás evita um aumento no preço do produto, já que a
produção continua crescendo e a oferta se mantém relativamente maior do que a
demanda interna, os preços acabam sendo forçados para baixo.
O excesso da oferta de gás, juntamente com a baixa dos preços, poderia ter
levado os produtores a reduzir a produção de gás, diminuindo a oferta e
aumentando o preço. Porém, diante desse cenário, as empresas aumentaram a
produção para compensar os preços baixos mantendo a receita e tentando
aumentar o lucro. Dessa forma, o aumento da oferta de gás natural a preços baixos,
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estimulou a mudança em determinados setores de derivados de petróleo para o gás
natural, o que aumentou a relação entre o preço médio do óleo cru e o gás natural
(SANTOS; CORADESQUI, 2013).
Figura 34 - Razão entre os preços do óleo e do gás natural nos EUA

Fonte: EIA (2012 apud Santos; Coradesqui, 2013, p. 71)

Um relatório da Continental Economics demonstrou que o impacto da produção
de gás de xisto no preço de produção tem aumentado com o aumento do
fornecimento de gás de xisto em relação ao gás natural total (2013).
Ainda de acordo com o The Economist, os benefícios do fraturamento
hidráulico para as indústrias, especialmente aquelas que consomem uma grande
quantidade de energia e usam matéria – prima derivada de hidrocarbonetos, serão
mais visíveis (2013).
5.6.2 Quanto custa explorar um poço de gás de xisto
Devido à necessidade de utilizar as técnicas de perfuração horizontal e de
fraturamento hidráulico, a extração do gás de xisto se torna mais cara do que a
extração do gás convencional. Entretanto, esses custos variam para cada campo de
xisto, pois os valores dependem das profundidades médias de cada formação.
Tomando como exemplo os Estados Unidos, os custos de produção do gás de
xistos ainda não são muito conhecidos, existindo uma discussão em relação aos
valores corretos. Isso porque ainda é cedo para compreender o impacto das taxas
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de declínio e da regulamentação em relação ao meio ambiente. As estimativas de
custo de extração do gás de xisto nos Estados Unidos são em torno de US$ 4 a US$
8 por milhares de m³ (WORLD ENERGY COUNCIL, 2010).
O Southwestern Energy estimou que o custo médio de um poço de gás não
convencional nos EUA em 2009 foi de US$ 2,9 milhões (SANTOS; CORADESQUI,
2013).
Em 2008, o Deutsche Bank estimou o custo médio dos poços de Haynesville
nos EUA entre US$ 6 milhões e US$ 7 milhões, e o custo médio dos poços do
campo de Marcellus entre US$ 3 milhões e US$ 4 milhões. Este último valor é
aproximadamente o nível dos custos declarados em 2010 pela maioria das
empresas (SANTOS; CORADESQUI, 2013).
Na região da Bacia de Barnett, nos EUA, os custos estimados dos poços em
2008 e 2009 estão entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões (SANTOS; CORADESQUI,
2013).
O processo para a implementação de um poço de extração de gás de xisto
leva apenas alguns meses. O processo de implementação de um único poço
horizontal leva aproximadamente 4 a 8 semanas para a preparação do local para a
perfuração, 4 a 5 semanas para a perfuração propriamente dita, incluindo a descida
do revestimento e cimentação e, mais 2 a 5 dias para a realização do fraturamento
hidráulico (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 2010).
O custo de extração do gás de xisto será determinado pela acessibilidade aos
campos de gás de xisto, pela regulamentação ambiental e proximidade dos campos
à infraestrutura de gás natural (WORLD ENERGY COUNCIL, 2010).
Os custos de perfuração e de completação de um poço de gás de xisto são
maiores do que esses mesmos custos para um poço convencional. Apesar disso,
uma alta produção inicial e a taxa de recuperação (ultimate well recovery rate),
promovem um alto retorno de investimento, contribuindo para a viabilidade
econômica dos poços de gás de xisto.
O elevado custo de transporte do gás natural é uma das características desse
setor industrial, uma vez que o gás natural possui baixa densidade calórica se
comparado ao óleo cru, assim, a mesma quantidade de energia sob a forma de gás,
ocupa um volume cerca de 1000 vezes maior do que sob a forma de óleo. Esse
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custo elevado é o principal limitador à expansão da indústria do gás natural, e, além
disso, como a principal forma de transporte é através de dutos, o mercado do gás
natural acaba se tornando um mercado de característica regional.
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6

DISCUSSÕES, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste trabalho foi analisado o mercado brasileiro de gás natural, o mercado
mundial de gás de xisto e a exploração do gás de xisto nos Estados Unidos e os
fatores que levaram ao sucesso da exploração nesse país e se este sucesso pode
se repetir no Brasil.
Apesar de o Brasil possuir quantidade significativa de recursos de gás natural
convencional e ser o décimo país em recursos de gás de xisto tecnicamente
recuperáveis, o gás natural ainda é pouco explorado no país em face aos recursos
disponíveis, e, além disso, o país ainda é dependente de gás natural importando
para suprir a demanda interna.
A produção de gás natural no Brasil tem crescido ao longo dos anos, a ponto
de, em um ano, o país ter saltado da 34 a posição para a 29a posição dos maiores
produtores de gás natural mundial. Apesar do aumento da produção, como foi visto,
o consumo do gás se mostrou estagnado nos últimos seis anos. No Brasil, o gás
natural é utilizado principalmente na geração de energia e na indústria, tanto como
matéria – prima como geração de energia. Com relação à geração de energia
elétrica, o gás é o segundo recurso mais utilizado, ficando atrás dos recursos
hídricos. O Brasil é fortemente dependente dos recursos hídricos para a geração de
energia elétrica e projeções indicam que a produção de energia elétrica no país irá
aumentar consideravelmente nos próximos anos. Projeções também mostram que o
consumo de gás natural no Brasil tembém irá aumentar nos próximos anos.
Em vista do panorama nacional do mercado de gás natural, há no país
demanda para o gás de xisto, uma vez que poderia por exemplo vir a substituir as
importações de gás natural, tendo em vista o exemplo dos Estados Unidos cuja
exploração do gás de xisto tornou o país praticamente auto suficiente em gás natural
e com potencial para se tornar exportador. Além disso, foi visto que o país processa
um volume de gás natural que corresponde apenas à metade da sua capacidade
nominal de processamento. O gás de xisto também poderia ser utilizado como
geração de energia elétrica uma vez que as termelétricas a gás existentes no país
tem função de backup.
Aparentemente o governo demonstra interesse na exploração de gás de xisto,
uma vez que a 12° rodada de Licitações da ANP teve como foco o gás natural tanto
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convencional como não convencional, e ainda, a ANP já publicou Resolução para
regulamentar a exploração e produção de recursos não convencionais.
Apesar de um cenário aparentemente favorável à exploração do gás não
convencional no país, ainda há inúmeras barreiras a serem alcançadas para que sua
exploração se torne viável. Existe ainda a necessidade de maior conhecimento do
real potencial das bacias sedimentares do país e do uso da técnica de fraturamento
hidráulico nessas bacias sedimentares, estudos de viabilidade econômica e
ambientais, além disso, há a necessidade de criação de regulações e legislações
específicas para os recursos não convencionais. A técnica de fraturamento
hidráulico sofre resistência no país por parte de ambientalistas, população e
Ministério Público.
Atualmente a exploração do gás de xisto está proibida no país até que mais
estudos sejam realizados com o objetivo de um melhor entendimento dos impactos
ambientais causados pela prática da extração do gás e maneiras de mitigar estes
impactos, e que os critérios de concessão e exploração sejam revistos de forma a se
enquadrar na prática de exploração do gás não convencional. Portanto, num
primeiro momento é necessário um maior conhecimento das reservas de gás não
convencional do país e dos impactos ambientais causados pela prática de extração
nesses reservatórios.
Num segundo momento, para que a exploração do gás de xisto seja viável no
Brasil, seria necessário um maior desenvolvimento da indústria do gás natural no
país, e, para que isso seja possível, há a necessidade de incentivo por parte do
governo ao maior uso do gás natural tanto na indústria como para geração de
energia elétrica. Também seriam necessários investimentos em novos projetos de
termelétricas movidas à gás natural ou a substituição de equipamentos das usinas
existentes. O uso do gás natural ficou estagnado nos últimos anos devido ao seu
preço elevado. Uma vez que o alto custo do gás natural é um impedimento para o
maior uso do hidrocarboneto tanto na matriz energética como na indústria, caberia
aqui uma comparação entre os preços atuais da energia elétrica no Brasil e quanto
custaria a energia caso fosse gerada por gás natural. Nos EUA houve queda nos
preços do gás natural em decorrência da exploração do gás de xisto. Como foi visto,
estudos mostraram que um menor preço do gás natural reduziria os gastos para a
indústria brasileira e ainda teria um potencial para adicionar investimentos de altos
valores.
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Um ponto importante para o desenvolvimento da indústria do gás natural no
país e consequente viabilidade para a exploração do gás de xisto é a ampliação da
infraestrutura de transporte para o gás natural. Como foi abordado, a malha de
gasodutos para o transporte do gás natural se desenvolveu praticamente apenas na
costa do país, porém, as reservas de gás de xisto que já foram mapeadas e
possuem potencial para extração encontram-se no interior do país. O fato de os
Estados Unidos possuírem uma extensa malha de gasodutos para o transporte do
gás natural foi importante para o desenvolvimento da exploração do gás de xisto no
país, não tendo havido necessidade de grandes investimentos neste setor.
Um terceiro ponto, porém não menos importante que os demais é com
relação à tecnologia e a pratica de extração do gás em si. A tecnologia para a
extração do gás de xisto é relativamente nova e importada, o que elevaria os custos
da sua exploração no país, além do mais, existe no Brasil o requisito de Conteúdo
Local para os contratos de concessão, que deveria ser revisto, no caso da
exploração de gás não convencional. Os processos de licenciamento técnico e
ambiental deveriam ser adaptados à realidade da exploração do gás não
convencional.
Um dos fatores importante para o sucesso da exploração de gás de xisto nos
Estados é que este recurso começou à ser explorado por pequenas companhias
petrolíferas. Foi com o aumento de sua exploração e a aparente revolução causada
é que grandes companhias passaram a ter interesse na exploração deste recurso.
No Brasil, o mercado de petróleo e gás natural é praticamente monopolizado pela
estatal Petrobrás.
Com relação aos possíveis impactos ambientais que a exploração do gás de
xisto possa causar ao meio ambiente, ainda não existem muitos estudos que
comprovem os reais impactos dessa atividade. A experiência dos Estados Unidos,
mostra que pequenos impactos podem ser causados principalmente em relação à
contaminação de água potável por metano e outros compostos, e que os impactos
ambientais decorrentes da pratica de fraturamento hidráulico podem ser reduzidos
ou eliminados utilizando boas praticas e regulamentação adequada à esta atividade.
Apesar disso, a técnica do fraturamento hidráulico ainda resistência tanto por parte
da população como por parte de governos.
Uma das maiores preocupações ambientais da exploração do gás
convencional é com relação à quantidade de água consumida no processo de
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fraturamento hidráulico e como o uso da água para esta atividade poderia fazer falta
para o consumo em áreas com escassez deste recurso.
A exploração do gás de xisto é uma pratica relativamente nova e atualmente é
apenas os EUA que estão praticando essa atividade de maneira economicamente
viável. Apesar do sucesso da exploração do gás de xisto nos EUA não há certeza de
que esse sucesso poderia se repetir em outros países. Vários foram os fatores para
que a exploração do gás de xisto desse certo nos EUA, entre eles, aspectos políticos
e econômicos. Está claro que aspectos políticos como incentivo à exploração e ao
mercado do gás natural e também aspectos econômicos são diferentes entre os
EUA e o Brasil.
Atualmente o Brasil passa por uma crise energética resultante da falta de
chuvas e consequente redução dos recursos hídricos. Em decorrência da crise
energética do país, o preço da eletricidade aumentou, o que afeta diversos setores
da economia. O país deveria incentivar o maior uso de termelétricas a gás natural
para uma maior estabilidade de sua matriz energética, visto que as hidrelétricas
dependem do regime de chuvas. O incentivo para uma maior utilização de
termelétricas, aumentaria a demanda por gás natural, o que poderia ser um incentivo
para que a exploração do gás de xisto se torne viável. Também é evidente que o
atual custo elevado do gás natural no país impede o desenvolvimento da indústria
de gás natural.
A exploração do gás não convencional é mais cara do que a exploração do
gás convencional por conta da tecnologia e do fato de que no caso do gás não
convencional, mais poços devem ser perfurados em comparação ao gás
convencional devido ao rápido declínio da produção. Além desse maior investimento
no caso da exploração do gás não convencional, o Brasil ainda sofre com falta de
estrutura adequada ao transporte de gás nas regiões das bacias sedimentares que
apresentam potencial para a exploração do gás de xisto, ou seja, o país ainda teria
um gasto extra com a construção de infraestrutura adequada.
Ainda há muito que se pesquisar sobre a viabilidade da exploração do gás de
xisto no Brasil, como qual seria o potencial para a utilização do recurso na matriz
energética do país e o quanto custaria a exploração no país em comparação aos
gastos com o gás natural importado. Além de estudos sobre potenciais impactos
ambientais que a pratica pode causar nas áreas de exploração.
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