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Súmula 

1.  O que é o gás de folhelho (shale gas)? 
2.  Como se dá a extração do gás de folhelho e o 

fraturamento hidráulico? 

3.  Quais os problemas ambientais associados à 
extração não convencional de gás? 

4.  Quais são os riscos aos sistemas aquíferos 
Guarani e Bauru no Estado de São Paulo? 

5.  O que fazer para se antecipar aos problemas 
advindos da extração do gás de folhelho? 
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O que é o gás de folhelho (shale gas)? 

Folhelho = shale 
Erroneamente chamado 
de xisto 
 
Rochas de baixa 
permeabilidade 

Visto ao 
microscópio 

eletrônico 
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O que é o gás de folhelho (shale gas)? 
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Método por fraturamento hidráulico – 
fracking (não convencional) 
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Council of Canadian Academies (2014) 
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Campo de explotação de gás 

http://1.bp.blogspot.com/-Zlh4FLAlLHc/UM2Xx6nGaxI/AAAAAAAADzk/qihHIfBKa4g/s1600/
fraturamento-hidr%C3%A1ulico+%282%29.jpg 



Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas 

ap
re
s_
hu

go
_a
ffo

ns
o_

an
p_

aa
jd
ah
a6
aa
.	  p
df
)	  

ht
tp

:/
/e

n.
w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/
Fi

le
:F

ra
c_

jo
b_

in
_p

ro
ce

ss
.j

pg
 

Instalação para o fraturamento hidráulico 
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Problemas potenciais 

o  Contaminação de                                       
aquíferos por                                            
fluidos de                                                  
perfuração 

o  Contaminação de                                       
aquíferos pela                                               
fuga de gases 

o  Contaminação pela                                           
atividade extrativa                                           
(operação) em                                        
superfície (solo e água) 



Retorno de 40% do fluido, com gás natural (metano, propano, 
butano e etano e CO2, H2S, N2 e He); salmouras naturais, 
traços de Hg, As e Pb; material radioativo (Ra,To e U) e VOC 
(benzeno e aromáticos), além da                              
composição original. 

Composição do fluido injetado 

Council of Canadian Academies (2014) 
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Problemas potenciais 

o  Contaminação de                                       
aquíferos por                                            
fluidos de                                                  
perfuração 

o  Problema de fugas                                        
pela cimentação                                               
do espaço anular 



Problemas potenciais 

o  Contaminação de                                       
aquíferos pela                                               
fuga de gases 

o  Marcellus shale e                                    
metano em poços                                    
tubulares 

Estudos iniciais (circulos) e posteriores 
(triângulo) 
Jackson et al. 
www.pnas.org/cgi/content/short/1221635110 
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Problemas potenciais associados à explotação 
do gás de folhelho 

o  Aumento das emissões de gases de efeito estufa 
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Problemas potenciais associados à explotação 
do gás de folhelho 

o  Indução de sismos e problemas geotécnicos 
o  Fechamento da área e abandono de poços de 

produção – recuperação dos usos do terreno 
(geralmente agropastoril) 

o  Utilização de uma grande quantidade de água 
para o fraturamento hidráulico 



A quantidade de água é muito elevada por poço 
de produção, mas não muito significativa em 
relação a outros hidrocarbonetos 
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Problemas potenciais associados à explotação 
do gás de folhelho 

o  Atividade extremamente invasiva e intensa 

http://1.bp.blogspot.com/-Zlh4FLAlLHc/UM2Xx6nGaxI/AAAAAAAADzk/qihHIfBKa4g/s1600/fraturamento-
hidr%C3%A1ulico+%282%29.jpg 
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Grande densidade de 
poços (cada um pode ter 
até 20 outros 
horizontais) 
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Problemas potenciais associados à explotação 
do gás de folhelho 

• Redução de rendimento 
entre 60-90% após seu 1 ano 
de explotação, mostrando um 
ritmo acelerado de 
esgotamento 

• Dificuldade de 
acompanhamento ambiental 
pela rápida dinâmica do 
empreendimento 



Problemas potenciais associados à explotação 
do gás de folhelho 

o  Conflitos pelo uso da terra 
o  Criação de um ambiente (percepção) de 

insegurança social e ambiental 
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Percepção de grande problema por parte da 
sociedade 
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the-water-frack-the-climate-approach-water-bankruptcy/ 
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 ANP incluiu o gás de folhelho por fraturamento da rocha na 
licitação de 28/11/2013  
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Concessões na Bacia Sedimentar do Paraná: 
Estado de São Paulo 
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Concessões na Bacia Sedimentar do Paraná: 
Estado do Paraná 
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Perfil L-W e a Formação produtora Irati 

o  O SAG encontra-se muito profundo e será atravessado 
por muitos poços de produção de gás, com grande risco 
de contaminação. 

o  A distância entre o Irati e o SAG é de 400m, limite de 
segurança utilizado nos EUA 

o  Complexo monitoramento do SAG em grande 
profundidade (>1.600 m), exigindo muitos poços de 
elevado custo (>US$1,5 milhão cada) 

Prof. L. Scheibe 
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Bacia do Paraná 

o  Sistema Aquífero 
Guarani (Fms 
Botucatu e 
Piramboia) 

o  Rochas 
intermediárias: 
Formação 
Corumbataí 
(Teresina+Serra 
Alta) 

o  Rocha produtora: 
Formação Irati 
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Problemas associados ao SAG e ao SAB 

o  O SAG encontra-se muito profundo e será 
atravessado por muitos poços de produção de 
gás, com grande risco de contaminação. 

o  A distância entre o Irati e o SAG é de 400m, 
limite de segurança utilizado nos EUA 

o  Complexo monitoramento do SAG em grande 
profundidade (>1.600 m), exigindo muitos 
poços de elevado custo (>US$1,5 milhão cada) 
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Problemas associados ao SAG e ao SAB 

o  Mudanças hidrodinâmicas das unidades pré-
SAG (Corumbataí) podem mobilizar químicos 
naturais, contaminando o SAG (flúor, 
salinização) 

o  Contaminação do Sistema Aquífero Bauru 
(principal unidade hidrogeológica paulista) em 
operações de superfície pela explotação de gás 
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Antecipando-se aos problemas... 

1.  Treinar técnicos de órgãos ambientais para o 
licenciamento dos empreendimentos de 
exploração e explotação do gás de folhelho e 
fraturamento hidráulico 

2.  Mapear a geoquímica das águas subterrâneas 
para a definição de background naturais 

3.  Constituir um grupo técnico de alto nível sobre 
o tema (a exemplo do Harnessing Science and 
Technology to Understand the Environmental 
Impacts of Shale Gas Extraction do Canadá) 
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4.  Exigir que o Governo promova uma Avaliação 
Ambiental Estratégica (AAE)* nas bacias 
sedimentares licitadas para explotação do gás 
de folhelho. Essa exigência, amparada no 
artigo 225, parágrafo 1, item IV da 
Constituição de 1988, já foi recomendada pelo 
Sub-Procurador Geral da República em 
18/09/2013. 

o  (*A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da CF 
aprovou em março de 2005 o Projeto de Lei 2072/03, do deputado 
Fernando Gabeira (PV-RJ), que torna obrigatória a realização da 
Avaliação Ambiental Estratégica – AAE nestes casos) 
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5.  Chamar a atenção dos governos estaduais para 
que acompanhem o processo e adotem as 
medidas cautelares necessárias, não apenas do 
ponto de vista da contaminação dos recursos 
hídricos, mas também dos aspectos de 
ocupação dos espaços, que poderão 
transformar extensos territórios da 
agroindústria em fugazes “territórios do 
fracking”, comprometendo permanentemente 
os principais aspectos produtivos locais 
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6.  Reconhecer que há áreas onde a extração do 
gás de folhelho não pode ocorre, por restrições 
sociais e ecológicas. Um mapeamento dessas 
áreas vulneráveis deve ser feito em todas as 
bacias potencialmente produtoras de gás 

7.  Engajar os cidadãos locais e stakeholders não 
somente para informá-los, mas para participá-
los do processo decisório, buscando avaliar as 
suas preocupações e criando “pontes de 
confiança”. Dados ambientais devem ser 
transparentes e disponíveis a todos os 
stakeholders 
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John Cherry, do Canadian Council of Academies : 
 
“Os impactos potenciais abrangem a contaminação da 
água, a saúde humana e as mudanças climáticas. Há 
muitas questões relevantes para as quais o 
conhecimento cientifico é débil ou quase não existente 
devido à falta de pesquisa e monitoramento (…) dos 
impactos ambientais do gás de folhelho (28/11/2013) 
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