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RESUMO 

 

A busca por segurança energética, através da diversificação de fontes ou do aumento 

da produção interna, e a expectativa de redução dos riscos, que decorrem da dependência 

externa, são fatores determinantes nas estratégias dos países produtores de óleo e gás.  

 Os folhelhos são a forma mais abundante de rochas sedimentares na Terra. Eles atuam 

como rochas geradoras de hidrocarbonetos, que migram para reservatórios permeáveis e agem 

como rocha selante para o óleo e o gás acumulados em sedimentos adjacentes. Até 

recentemente, a indústria do petróleo e gás, em geral, os considerava como obstáculos à serem 

ultrapassados durante a perfuração para se atingir os reservatórios de arenito e calcário. 

Entretanto, se o folhelho possuir certas características, os folhelhos ricos em matéria orgânica 

têm o potencial de atuar não apenas como fonte de hidrocarbonetos, mas também como 

reservatórios a serem produzidos. Duas tecnologias – fraturamento hidráulico e perfuração 

horizontal – foram desenvolvidas e aplicadas para viabilizar a produção de shale gas. 

  Alguns países obtiveram sucesso na exploração das reservas não convencionais, com 

destaque para os Estados Unidos (EUA). O país reforçou nos últimos anos a importância 

desses recursos como componente fundamental do seu suprimento energético. A produção 

crescente de gás não convencional, principalmente shale gas ou gás de folhelho, reverteu as 

previsões de progressivo aumento de importações de gás natural liquefeito (GNL) e ainda 

resultou em uma expressiva redução de preços do gás no mercado norte-americano.  

O desenvolvimento subsequente da produção de shale gas também está 

intrinsicamente relacionado com o comportamento do preço do gás natural, que precisa 

viabilizar os altos custos de produção.  

Dessa forma, o trabalho sugere uma análise dos fatores que influenciam a 

continuidade e expansão da exploração do shale gas.  

 

Palavras-chave: Shale Gas, Reservatórios Não Convencionais, Fraturamento Hidráulico, 

Mercado de Gás Natural. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 The global pursuit for energy security, through diversification of sources or the 

domestic production increase, and the expectation of risks reduction, arising from foreign 

dependence, are key-factors in the strategy of oil and gas producing countries. 

 The most plentiful sedimentary rock on Earth is the shales. They act as source rocks 

for petroleum, that after it will migrate into permeable reservoirs, and they serve also as seals 

for trapping oil and gas. Ordinarily, the oil and gas industry in general regarded them as 

disturbances to be surpassed while the perforating to target conventional reservoirs. However, 

several organic-rich shales have the potential to act not only as source rocks but also as 

unconventional reservoirs. Two technologies - hydraulic fracturing and horizontal drilling - 

were developed and applied to enable the shale gas production. 

 Some countries have succeeded in exploiting unconventional reserves, especially the 

United States (U.S.). The country has reinforced in recent years the importance of these 

resources as a key component of its energy supply. The growing production of 

unconventional gas, particularly shale gas, reversed the predictions of progressively 

increasing imports of liquefied natural gas (LNG) and also resulted in a significant gas price 

reduction in the US market. 

 The subsequent development of the shale gas production is also intrinsically related to 

the natural gas price behavior, which needs to make possible the high production costs. 

 Thus, this study suggests an analysis of the factors that influence the continuity and 

the expansion of the shale gas exploitation. 

 

Keywords: Shale Gas, Unconventional Reservoirs, Hydraulic Fracturing, Natural Gas Market. 
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CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

 

Milhões de poços de óleo ou gás foram perfurados ao longo dos últimos 150 anos, 

atravessando intervalos substanciais de folhelho antes de chegar à profundidade alvo. Com 

isso sempre ocorreram grandes exposições dessas formações, entretanto não são todas as 

rochas desse tipo que possuem as características necessárias para acumulação de shale gas. 

O folhelho, uma rocha sedimentar abundante de permeabilidade extremamente baixa 

(0,001 mD a 0,0001 mD), é muitas vezes considerado uma barreira natural à migração de óleo 

e gás. No caso dos reservatórios de shale gas, o hidrocarboneto é gerado no local, o folhelho 

atua como rocha de origem e reservatório, caracterizando um sistema petrolífero 

independente. O gás é armazenado nos poros intersticiais, entre grãos ou fraturas naturais da 

rocha, ou por meio da adsorção na superfície dos componentes orgânicos contidos na 

formação. Essas características peculiares de acumulação do shale gas, juntamente com a 

necessidade de aplicações de técnicas de exploração pouco usuais, classificam-no como um 

recurso não convencional. 

Atualmente, a produção de shale gas tornou-se viável devido a, principalmente, uma 

demanda crescente do produto e o avanço tecnológico recente nas áreas de perfuração e 

completação. A combinação das técnicas de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico 

em vários estágios tornou possível o desenvolvimento de um campo de shale gas.  

A maior reserva tecnicamente recuperável de shale gas localiza-se nos Estados 

Unidos, assim como a maior produção desse gás. A contextualização e análise da revolução 

não convencional ocorrida nos EUA é essencial para o entendimento de como a exploração de 

shale gas pode ser expandida para outros países, que também possuem reserva significativa 

desse recurso. 

Sendo assim, serão realizadas análises da exploração de shale gas em cada play 

estadunidense, das técnicas que viabilizaram esse desenvolvimento e por fim, dos impactos 

gerados pelo aumento da sua produção no mercado de gás natural e suas perspectivas futuras. 
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1.2 Objetivo 

 

Apresentar os avanços tecnológicos nos campos de perfuração e completação que 

tornaram possível a exploração de recursos não convencionais, que antes não eram viáveis 

devido aos custos da produção. 

Contextualizar a revolução não convencional ocorrida nos EUA, com a análise 

individual de cada play, para melhor entendimento de como se tornou possível a exploração 

do shale gas. Analisar também a distribuição das principais reservas de shale gas ao redor do 

mundo. 

Contribuir para a ampliação dos trabalhos científicos elaborados na área de recursos 

não convencionais, construindo um referencial teórico sobre as principais características dos 

reservatórios não convencionais, distribuição e importância. 

Avaliar o impacto da produção de shale gas no mercado de gás natural, assim como a 

alteração do papel dos Estados Unidos de importador para futuro exportador de GNL. 

 

1.3 Motivação 

 

Ante a crescente busca por independência energética, através do aumento da exploração 

de recursos não convencionais, a motivação deste trabalho é elucidar as questões que levaram 

os Estados Unidos à revolução não convencional. E, também, entender quais as diferenças 

entre a perfuração e completação convencional e a não convencional. Outro motivo para a 

escolha desse tema é a importância do assunto, que é responsável pela transformação do 

mercado de gás natural, principalmente nos EUA. 

 

1.4 Metodologia 

 

O material utilizado como suporte foi em sua maioria textos e publicações de autores 

de grande credibilidade, incluindo livros produzidos pela junção de diversas colaborações. 

Também foram consultadas dissertações de mestrado e teses de doutorado que incitavam a 

discussão dos assuntos que aqui serão abordados.  

A discussão dos temas será feita de forma a apresentar as tecnologias que tornaram 

possível o desenvolvimento do shale gas e contextualizar os recursos não convencionais, 

tornando possível o entendimento da revolução ocorrida nos EUA. 
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A análise final tenderá para uma visão econômica do cenário atual e futuro do 

mercado de gás natural e a mudança de postura dos EUA frente à dependência dos recursos de 

gás estrangeiro. 

 

1.5 Estrutura 

 

Para cumprir o objetivo proposto, o presente trabalho está estruturado da seguinte 

maneira: 

 Capítulo 1 – Introdução: Apresentação do trabalho. 

 Capítulo 2 – Aspectos Tecnológicos dos Reservatórios de Gás Não Convencional: 

A partir desse capítulo será apresentada a definição de reservatório não 

convencional, logicamente com foco para os reservatórios de folhelhos produtores 

de gás. Também serão explicadas as peculiaridades da perfuração e da completação 

não convencional.  

 Capítulo 3 – Panorama Atual do Gás Não Convencional: Neste capítulo é realizada 

a contextualização do tema, demonstrada a distribuição geográfica das reservas de 

shale gas e o seu desenvolvimento em vários países. 

 Capítulo 4 – A Experiência do Gás Não Convencional nos Estados Unidos: Devido 

a grande importância que os Estados Unidos adquiriram no cenário não 

convencional, dedica-se neste trabalho um capítulo para explicar a revolução não 

convencional ocorrida no país e detalha-se o desenvolvimento dos sete principais 

plays norte americanos. 

 Capítulo 5 – As Relações Entre a Produção de Shale Gas e o Mercado de Gás 

Natural – Perspectivas Futuras: Serão tratados nesse capítulo os custos de 

perfuração e completação de shale gas, relacionado com os preços do gás natural. 

Além disso, será apresentado o impacto da produção de shale gas no mercado de 

gás natural americano, europeu e asiático. 

 Conclusão – Considerações finais. 

 



 

 

CAPÍTULO 2 -  ASPECTOS TECNOLÓGICOS DOS 

RESERVATÓRIOS DE GÁS NÃO CONVENCIONAL 

 

2.1. Tipos de Reservatórios 

 

2.1.1. Reservatórios Convencionais 

 

O começo da formação do petróleo ocorre com a deposição de matéria orgânica junto 

com os sedimentos.  

A matéria orgânica de origem marinha é composta basicamente por microorganismos 

e algas, que não podem sofrer processos de oxidação. Por isso, é necessária a deposição de 

sedimentos de baixa permeabilidade para que seja formado um ambiente não-oxidante.  

Para que se tenha início a geração de hidrocarbonetos é fundamental a interação entre 

os fatores: matéria orgânica, sedimento e condições termoquímicas apropriadas. A 

transformação da matéria orgânica, com contribuição do fluxo de calor oriundo do interior da 

Terra, e a captação da energia solar, através da fotossíntese, são fundamentais para o processo 

de geração do petróleo.  

O tipo de matéria orgânica e a intensidade do processo térmico atuante sobre ela 

determinam se o hidrocarboneto gerado será gás ou óleo.  

O petróleo gerado passa pelos processos de migração e acumulação, se em algum 

momento o deslocamento do fluido é interrompido por algum tipo de armadilha geológica, 

rocha selante, o hidrocarboneto se acumula em uma formação porosa, rocha reservatório.  

 A rocha reservatório pode apresentar qualquer origem ou natureza, desde que 

apresente porosidade, espaços vazios em seu interior, e permeabilidade, interconexão entre os 

vazios. Arenitos e calcarenitos podem ser rochas reservatórios, além de todas as outras rochas 

sedimentares essencialmente dotadas de porosidade intergranular, que sejam permeáveis.
1
 

A Figura 2.1 mostra uma acumulação típica de petróleo e gás, com a rocha 

reservatório porosa retendo os hidrocarbonetos e a água em seus poros, e a camada de rocha 

impermeável selando esses compostos no interior da rocha reservatório. A distribuição das 

fases em um reservatório convencional ocorre de acordo com a densidade (água>óleo>gás), 

como mostra a Figura 2.1 forma-se uma capa de gás, o petróleo é a fase intermediária e a água 

se deposita na camada mais profunda. 

                                                 
1
 THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de Petróleo. 2ª edição, Interciência, Rio de Janeiro, 2001. p.16 

e 17. 
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Figura 2.1: Reservatório típico de petróleo e gás. 

Fonte: petrogasnew.wordpress.com
2
 

 

2.1.2. Reservatórios Não Convencionais 

 

Os reservatórios não convencionais, também chamados de reservatórios complexos, 

são definidos como meios de baixa permeabilidade (tipicamente menores que 0,1 mD) e como 

incapazes de produzir de forma viável economicamente sem a realização de estimulações 

massivas ou aplicação de tecnologias de recuperação especiais.
3
 No entanto, como os avanços 

tecnológicos são constantes, um reservatório que fora outrora considerado não convencional 

pode vir a tornar-se convencional se as técnicas utilizadas na sua produção se tornarem 

corriqueiras. São considerados como reservatórios de óleo e/ou de gás não convencionais:  

 arenitos/carbonatos fechados com gás (tight gas sands/carbonates): são reservatórios 

de arenitos com baixa permeabilidade. O arenito tight é extremamente irregular e pouco 

conectado por capilaridade. Tais reservatórios apresentam enormes desafios técnicos para 

se viabilizar sua produção, necessitando-se de tratamentos especiais para fraturar a rocha, 

como o fraturamento hidráulico; 

 folhelhos produtores de gás (shale gas) ou óleo (shale oil): sistema petrolífero 

independente, o folhelho atua como rocha geradora, reservatório e selante. Somente o 

folhelho cujo processo deposicional se deu em ambiente anóxico, pode possuir potencial 

para acumulação de gás; 

                                                 
2
 Fonte: <http://petrogasnews.wordpress.com/2011/03/14/geologia-do-petroleo/>. Acessado em: 18 de  julho de 

2014. 
3
 HOLDITCH, S. A.; LEE, W. J. Keys To Realizing Potential Of Unconventional Gas. Texas, EUA, 2007. p 

3. 
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 metano de camadas de carvão (coalbed methane): o gás natural é extraído de capas de 

carvão. Devido ao seu alto conteúdo de matéria orgânica, o carvão retém uma grande 

quantidade de gás adsorvido; 

 depósitos de hidrato de gás (gas hydrate deposits): o hidrato é um composto sólido 

similar ao gelo. O metano fica preso em uma estrutura cristalina de moléculas de água. 

Hidratos de gás são geralmente encontrados em margens continentais com altas taxas de 

sedimentação, as quais asseguram rápido soterramento e preservação da matéria orgânica 

existente; 

 óleo pesado (heavy oil): petróleo em estado líquido de alta densidade, extraído da 

rocha mediante a injeção de vapor ou polímeros. Consideram-se como óleo pesado 

aqueles hidrocarbonetos que possuem grau API menor que 22; 

 areias betuminosas (tar sands): petróleo pesado extraído das areias betuminosas, o 

betume impregna as rochas, compostas basicamente por areia e argila. Quase 

totalmente imóvel dentro da rocha matriz, o betume não flui para dentro de um poço, 

necessitando de métodos especiais de estimulação; 

 reservatórios com alta pressão e alta temperatura (HPHT reservoirs): são reservatórios 

com temperaturas maiores que 175ºC e pressões acima de 15.000 psi.
4
 

Na Figura 2.2 os reservatórios estão dispostos por ordem de complexidade, esta 

representação é conhecida como triângulo de recursos e o seu conceito pode ser expandido 

para todos os recursos naturais, por exemplo, ouro, prata e zinco.  Todos estes recursos estão 

distribuídos na natureza de forma que os melhores depósitos são pequenos e, uma vez 

encontrados, são fáceis de explorar. A parte complicada desses depósitos de melhor qualidade 

é encontrá-los.  

No caso do óleo e gás natural, quanto mais perto da base do triângulo, normalmente, 

as formações decrescem na permeabilidade ou o hidrocarboneto aumenta a viscosidade, ou 

ambos. A exploração desses depósitos de qualidade mais baixa requer o uso de tecnologias 

mais avançadas e preço dos produtos compatível com custo do desenvolvimento e da 

produção. Entretanto, o tamanho dessas reservas não convencionais são maiores que as 

convencionais.
5
 

                                                 
4
 FERREIRA, C. D. A.; CARDOSO, L. F. Estudo de Garantia de Escoamento em um Campo de Óleo 

Pesado em Lâmina d'água Rasa. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Petróleo) – 

Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2011. p. 41. 
5
 HOLDITCH, S. A.; LEE, W. J. Stimulation of Tight Gas Reservoirs Worldwide. Offshore Technology 

Conference held in Houston, Texas, EUA, 4–7 Maio, 2009. p 1. 
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Figura 2.2: Triângulo de Recursos. 

Fonte: HOLDITCH
6
 

 

2.2. Reservatórios de Folhelhos Produtores de Gás ou de Shale Gas  

 

O folhelho é a rocha geradora de grande parte dos recursos mundiais de petróleo e gás 

convencionais. Na maioria dos casos, os hidrocarbonetos gerados no folhelho são expulsos, 

migram, por fraturas e rochas porosas e permeáveis, até serem acumulados por uma armadilha 

geológica, formando os reservatórios convencionais em arenito ou carbonato. 

Entretanto, algumas vezes, em condições geológicas apropriadas, os hidrocarbonetos 

ficam retidos na própria rocha geradora, no caso o folhelho, formando um sistema petrolífero 

independente de shale gas. A Figura 2.3 representa este sistema petrolífero não convencional, 

onde a mesma formação atua como rocha geradora, reservatório e selante. 

 

 

Figura 2.3: Shale gas em um sistema petrolífero independente. 

Fonte: BARCELAR
7
 

                                                 
6
 HOLDITCH, S. A.; LEE, W. J. Stimulation of Tight Gas Reservoirs Worldwide. Offshore Technology 

Conference held in Houston, Texas, EUA, 4–7 Maio, 2009. p 8. 
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 As propriedades dos reservatórios de shale gas fundamentais para determinar o 

volume de gas-in-place
8
 são: 

 porosidade;  

 permeabilidade;  

 saturações de fluidos; 

 carbono orgânico total (TOC);  

 mineralogia;  

 natureza e orientação das fraturas naturais; 

 maturação térmica;  

 pressão de poros. 

Os folhelhos produtores de gás são reservatórios de baixíssima permeabilidade; na 

ordem de 10 a 100 nano-Darcy (10
-4

 a 10
-5

 mD); granulometria muito fina; estrutura laminar, 

formada pela compactação de argila ou silte, com predominância de terrígenos; com elevado 

teor orgânico total. O teor de argila nos folhelhos produtores é inferior ao dos folhelhos 

clássicos, contendo menos de 40% de argila, em geral.
9
 

A matéria orgânica presente nos shales apresenta-se em vários estágios de maturação 

térmica. Este fato contribui para a redução da densidade, o aumento da porosidade, origina 

fontes de gás, introduz os fenômenos de adsorção e gera
 
heterogeneidade em uma mesma 

formação.  

O fenômeno de adsorção diferencia os reservatórios de shale gas dos demais, porque 

enquanto os recursos de gases convencionais são armazenados, em sua maioria, apenas na 

forma de gás livre, os folhelhos produtores armazenam uma grande fração do gas-in-place 

pelo mecanismo de adsorção.
10

 

Sendo assim o shale gas é armazenado de duas formas diferentes: gás livre e gás 

adsorvido. Moléculas de gás livres são armazenadas nos espaços dos micro poros e fraturas 

naturais, como mostra a Figura 2.4. Já as moléculas de gás adsorvido, ficam retidas na 

superfície das partículas da matriz, também representado na Figura 2.4. Embora a porosidade 

                                                                                                                                                         
7
   BARCELAR, G. Revisão Bibliográfica dos Folhelhos com Gás da Formação Barnett, Texas, EUA: Um 

Exemplo de Reservatório Não Convencional. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia) – 

Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia, 2011. pg. 29. 
8
   GIP é a quantidade hipotética de gás contido em uma formação ou unidade de rocha; sempre representa um 

valor maior do que é economicamente e tecnicamente recuperável. 
9
   RODRIGUES, V. F. Minicurso: Projeto de Fraturamento Hidráulico em Poços de “Shale” Gas/Oil. XII 

Encontro de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, Macaé, RJ, 11-15 agosto, 2014.  p. 6. 
10

 ECONOMIDES, M. J. et al. Design of Multiple Transverse Fracture Horizontal Wells in Shale Gas 

Reservoirs. SPE 140555, SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition, Texas, USA, 

24–26 Janeiro, 2011. 
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referente ao gás adsorvido não seja considerada para a determinação da porosidade real do 

folhelho produtor, ela é chamada de porosidade virtual, porque representa uma capacidade de 

armazenamento de gás desses reservatórios.
11

 

 

 

Figura 2.4: Armazenamento de shale gas no reservatório. 

Fonte: ECONOMIDES et al (2011)
12 

 

As fraturas naturais mostradas na Figura 2.4 são de grande relevância para o 

desempenho do fraturamento hidráulico, e consequentemente para a produção do shale gas. 

Essas fraturas geram planos de fraqueza (planos reticulares entre os quais as forças de ligação 

são fracas) e caminhos para o fluxo de fluido. As fraturas naturais contribuem para a 

qualidade de reservatório e para a qualidade de completação, são alvos da exploração na 

busca por sweet spots.  

Do volume total de shale gas armazenado no reservatório são recuperados apenas 20 a 

30% de gás. Esses valores são muito inferiores quando comparados aos reservatórios de gás 

convencional, que possuem uma recuperação de 50 a 80% do volume total.
13

 Este fator de 

                                                 
11

 LAW, B. E.; CURTIS, J. B. Introduction To Unconventional Petroleum Systems. AAPG Bulletin, v. 86, no. 

11, Novembro 2002. 1851–1852. 
12

 ECONOMIDES, M. J. et al. Design of Multiple Transverse Fracture Horizontal Wells in Shale Gas 

Reservoirs. SPE 140555, SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition, Texas, USA, 24–

26 Janeiro, 2011. 
13

 FARAJ, B. et al. Gas Potential of Selected Shale Formations in the Western Canadian Sedimentary 

Basin. GasTIPS, Hart Energy Publishing, Houston, TX, 2004. p. 21-25. 
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recuperação, ainda que relativamente baixo, só é possível devido às inovações tecnológicas de 

perfuração e completação, primordiais para o desenvolvimento dos reservatórios de shale gas. 

 

2.3. Perfuração e Completação em Poços de Shale Gas 

 

Para que ocorra produção de qualquer poço de petróleo, os fluidos contidos na rocha-

reservatório devem dispor de certa quantidade de energia, chamada de energia natural ou 

primária. A grandeza dessa energia é determinada pelo volume e pela natureza dos fluidos 

existentes, bem como pelos níveis de pressão e de temperatura reinantes no reservatório. 

Durante o processo de produção há dissipação da energia primária, causada pela 

descompressão dos fluidos do reservatório e pelas resistências que estes encontram ao fluírem 

em direção aos poços de produção.  

O volume de hidrocarbonetos que pode ser retirado do reservatório unicamente devido 

às suas energias naturais é chamado de recuperação primária. Entretanto, para se aumentar a 

vida produtiva de um poço de petróleo pode-se fazer uso da recuperação secundária (injeção 

de água). A recuperação secundária é a quantidade adicional de hidrocarboneto obtido por 

suplementação da energia primária com a secundária.  

Os métodos de elevação artificial (bombeio mecânico, gas lift) e de estimulação de 

poços (fraturamento hidráulico, acidificação) não se incluem entre os métodos de recuperação 

secundária, pois não afetam diretamente as energias expulsivas do reservatório, embora sua 

utilização eficiente contribua para economizá-las. Essas técnicas estão mais ligadas ao 

comportamento dos poços produtores do que ao comportamento do reservatório como um 

todo.
14

 

A primeira utilização do fraturamento hidráulico tem registro em 1947, quando as 

companhias de exploração de petróleo começaram a aplicar elevado diferencial de pressão, 

transmitido pelo fluido de fraturamento, contra a rocha-reservatório até a sua ruptura.  

Os dois principais diferenciais da construção de poços de shale gas são o grande 

número de poços e a completação horizontal multifraturada. O grande número de poços 

decorre da busca da maximização do contato poço-reservatório e da compensação para o alto 

                                                 
14

 CARVALHO, R. S., ROSA, A. J., XAVIER, J. A.. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. Interciência, 

p.545-547. 



22 

 

 

 

declínio da produção. A título de exemplo, para compensar o declínio de produção atual seria 

necessária a perfuração de 1.507 poços por ano em Barnett Shale.
15

 

A associação do fraturamento hidráulico em vários estágios com a perfuração 

horizontal também tem como vantagem o aumento do contato entre o poço e a formação, 

favorecendo a produção de hidrocarbonetos. Esta combinação de tecnologias trouxe um novo 

salto na produtividade e uma consequente redução nos custos unitários de produção do gás.  

 A perfuração de poços horizontais para exploração de gás natural começou, nos 

Estados Unidos, em 2004 e foi fundamental para o aumento da produção de shale gas, pela 

Figura 2.5 pode-se perceber que a produção dos poços horizontais (em laranja) é muito maior 

que a dos verticais (em azul).  

 

 
Figura 2.5: Produção de gás natural no play de Barnett comparada com a mudança da perfuração 

vertical para a horizontal. 

Fonte: EIA (2010)
16

 

 

2.3.1. Perfuração Direcional 

 

A perfuração direcional é uma técnica usada na exploração de petróleo, na qual poços 

inclinados permitem que objetivos localizados em coordenadas diferentes daquelas da cabeça 

                                                 
15

 RODRIGUES, V. F. Minicurso: Projeto de Fraturamento Hidráulico em Poços de “Shale” Gas/Oil. XII 

Encontro de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, Macaé, RJ, 11-15 agosto, 2014. p. 3 
16

  Fonte: < http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=2170>. Acessado em: 09 de outubro de 2014. 
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do poço, sejam atingidos. Existem diversas situações que demandam este tipo de trajetória. Os 

poços direcionais podem ser utilizados com os seguintes objetivos:
17

 

 atingir alvos de difícil acesso; 

 construir um sidetrack, ou seja, um desvio feito a partir de um poço já perfurado; 

 para exploração, por exemplo, se o poço original não atingir a formação desejada; 

 perfurar vários poços a partir de uma plataforma única; 

 perfurar em áreas urbanas e de proteção ambiental; 

 perfurar em zonas fraturadas e em áreas de domos salinos; 

 controlar um blowout, construindo um poço de alívio; 

 perfurar poços multilaterais; 

 perfurar poços horizontais. 

A Figura 2.6 ilustra alguma das aplicações da perfuração direcional citadas.  

 

 

Figura 2.6: Aplicações da perfuração direcional. 

Fonte: THOMAS, 2001
18

 

 

2.3.1.1. Poços Horizontais  

 

Durante os mais de cem anos da existência da indústria do petróleo e gás natural, a 

tecnologia de perfuração progrediu ao ponto de possibilitar o avanço da broca em eixo 

horizontal. Por causa dessa porção horizontal, os poços são capazes de drenar áreas maiores 

de shale gas, quando comparados aos poços verticais. Diferentemente do uso massivo do 

fraturamento hidráulico, a perfuração horizontal não acarreta nenhuma preocupação 

                                                 
17

 ROCHA, L. A. S. et.al. Perfuração Direcional. Editora Interciência,  3ª Edição, Rio de Janeiro, 2011. p. 23-

35. 
18

 THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de Petróleo. 2ª edição, Interciência. Rio de Janeiro, 2001. 

p.106. 
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ambiental. Pelo contrário, como a área de drenagem de um poço horizontal é maior que a de 

um poço vertical, torna-se necessária a perfuração de um menor número de poços, 

minimizando os impactos ao meio ambiente e a população local. 

Além de aumentar a área exposta ao fluxo de hidrocarbonetos, os poços horizontais 

aumentam a taxa de produção de alguns reservatórios de folhelho produtores de gás que são 

fraturados verticalmente. A presença de fraturas verticais é ideal para ser interceptada por esse 

tipo de poço.
19

 

 

 

Figura 2.7: Projeto de um poço horizontal. 

Fonte: Energyfromshale.com
20

 

 

A viabilidade da perfuração de um poço horizontal só foi possível com o aparecimento 

de motores steerable
21

, MWD e brocas especiais. A Figura 2.7 apresenta uma ilustração de 

um projeto de poço de shale gas, mostrando as porções vertical e horizontal do poço. Em 

relação às dimensões deste tipo de poço, em Marcellus, por exemplo, as porções verticais 

                                                 
19

 ROCHA, L. A. S. et.al. Perfuração Direcional. Editora Interciência,  3ª Edição, Rio de Janeiro, 2011. p. 155-

157. 
20

 Fonte: <http://www.energyfromshale.org/hydraulic-fracturing/what-is-fracking>. Acessado em: 13 de outubro 

de 2014. 
21

 Motor steerable: Equipamento que substitui os motores de fundo, permitindo a alteração da trajetória do poço 

em perfuração sem necessidade de parar a rotação da coluna. 
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medem de 1.500 a 3.000 metros de profundidade, com comprimentos horizontais variando de 

1.000 a 3.500 metros. 

A construção de um poço horizontal nos folhelhos dos EUA, custa em média U$ 6 

milhões
22

. Para minimizar o impacto ao meio ambiente, simplificar a logística e diminuir os 

custos, os poços de shale gas passaram a ser concentrados em locações específicas (pads).  

A Figura 2.8 apresenta um exemplo de pad com 16 poços horizontais, as duas sondas 

e seus periféricos ocupam uma área de 0,05 km
2
 enquanto os 16 poços drenam uma área de 

5,2 km
2
.  

 

 

Figura 2.8: Pad com área para duas sondas e perfuração de 16 poços horizontais. 

Fonte: RODRIGUES (2014)
23

 

 

2.3.1.2. Poços Multilaterais 

 

A perfuração multilateral envolve a perfuração de dois ou mais poços horizontais a 

partir do mesmo poço vertical. Com a perfuração multilateral, os poços horizontais acessam 

diferentes áreas de shale gas na mesma profundidade, mas em direções diferentes. 

A Figura 2.9 mostra um exemplo de um campo onde foi utilizada a técnica de 

perfuração multilateral.  

 

                                                 
22

 HUGHES, J. D. Drill, Baby, Drill: Can Unconventional Fuels Usher in a New Era of Energy 

Abundance? Califórnia, USA. Fevereiro, 2013. 
23

  RODRIGUES, V. F. Minicurso: Projeto de Fraturamento Hidráulico em Poços de “Shale” Gas/Oil. XII 

Encontro de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, Macaé, RJ, 11-15 agosto, 2014. p. 12. 
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Figura 2.9: Exemplo de um campo desenvolvido com poços multilaterais e fraturados. 

Fonte: EIA
24

 

 

2.3.2. Fraturamento Hidráulico 

 

Após a perfuração do poço, é necessário deixá-lo em condições de produzir. Ao 

conjunto de operações destinadas a equipar o poço para a produção denomina-se completação. 

O projeto de completação especifica o tipo de completação, se em poço aberto ou revestido, 

se cimentado e se canhoneado, o número de fraturas hidráulicas e suas geometrias e 

condutividades. Com todas essas informações, pode-se determinar o espaçamento entre os 

poços e a quantidade necessária para drenar o reservatório alvo.  

Neste capítulo não serão abordadas todas as etapas da completação, pois o principal 

diferencial de um poço de shale gas está na utilização do fraturamento hidráulico em vários 

estágios. 

A completação de poços em shale gas, em particular o fraturamento hidráulico, deve 

se iniciar ainda na fase de locação do poço. O fraturamento hidráulico não altera a 

permeabilidade natural das rochas-reservatórios, mas aumenta o índice de produtividade dos 

poços pelas seguintes razões: 

 Modifica o modelo do fluxo, uma área maior do reservatório é exposta ao fluxo 

para o poço e o fluido passa a percorrer caminhos de menor resistência ao fluxo; 

                                                 
24

 Fonte: <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=7910>. Acessado em: 09 de outubro de 2014. 
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 Ultrapassa regiões danificadas; 

 Pode atingir áreas do reservatório com melhores condições permo-porosas (sweet 

spots); 

 Em reservatórios naturalmente fraturados pode haver interconexão de áreas não 

produtivas inicialmente. 

 

2.3.2.1. Sequência Operacional do Fraturamento Hidráulico 

 

O processo de fraturamento hidráulico consiste basicamente no bombeamento de 

fluidos de fraturamento, a uma pressão suficientemente alta para superar as forças de 

compressão existentes na formação rochosa do folhelho, criando fraturas estreitas ao longo da 

formação. No processo, o agente de sustentação (AS ou propante) é bombeado para o interior 

destas fraturas, onde deverá permanecer para manter um caminho condutor de alta 

permeabilidade que permita o fluxo de gás no reservatório e seu deslocamento até a 

superfície.  

A técnica de fraturamento é cuidadosamente monitorada e as operações procedem em 

fases. A Figura 2.10 mostra um resumo da operação de fraturamento hidráulico convencional 

em um poço vertical. Uma operação de fraturamento hidráulico típica de poços de shale gas 

procede na seguinte sequência:
25

  

i. Primeiramente, instala-se uma sonda de completação no local. Assegura-se o 

abastecimento de água, areia e aditivos químicos. Antes de se iniciar um tratamento, 

executa-se uma série de testes no poço com o objetivo de determinar se o poço resiste 

às pressões hidráulicas geradas pelo bombeio do fluido.  

ii. Cimenta-se o revestimento de superfície até a porção superior do poço. Este 

revestimento é importante para proteger as águas subterrâneas, sendo assim a sua 

profundidade depende de fatores específicos do local. Na fase inicial, uma solução de 

ácido clorídrico é circulada no poço a fim de limpar os resíduos deixados durante a 

cimentação. 

iii. Como os poços costumam ser profundos, instala-se um revestimento de produção para 

isolar a formação do gás a ser produzido. 

iv. Preenche-se o poço com fluido e aplica-se pressão neste fluido até submeter o folhelho 

a tensões altas o suficiente para fraturá-lo, como é mostrado na fase um da Figura 

                                                 
25

 SUNGGYU, L. et al. Handbook of Alternative Fuel Technologies. 2ª Edição, CRC Press, p. 318-324. 
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2.10. Em seguida, injeta-se na formação o fluido de fraturamento, também chamado de 

colchão, para propagação da fratura como pode ser visto na fase dois da Figura 2.10.  

v. Misturam-se então, na superfície, o agente de sustentação (AS) com o fluido carreador 

e bombeia-se essa mistura para a formação, fase três da Figura 2.10. O fluido de 

fraturamento é filtrado para a formação e substituído pelo AS gradativamente. 

vi. Realiza-se então uma nova limpeza do poço, fase quatro da Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10: Fases do fraturamento hidráulico. 

Fonte: Energyfromshale.com
26

 

 

vii. Por fim, desliga-se a bomba. Após a cessação do bombeio e dissipação da pressão, a 

fratura, que geralmente possui duas asas simétricas em relação ao poço, se fecha sobre 

o AS. A fratura torna-se um canal de alta condutividade preenchido com AS de alta 

permeabilidade. 

viii. Durante a produção do shale gas, parte do AS retorna para a superfície juntamente 

com o restante da água que ficou na fratura, esta etapa é chamada de flowback.
27

 

A Figura 2.11 representa um exemplo de fraturamento hidráulico em reservatórios de 

shale gas. 
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 Fonte: <http://www.energyfromshale.org/hydraulic-fracturing/what-is-fracking>. Acessado em: 13 de outubro 
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Figura 2.11: Representação de um fraturamento hidráulico em reservatório de shale gas. 

Fonte: SUNGGYU et. al.
28

 

 

2.3.2.2. Fluido de Fraturamento, Aditivos e Agente de Sustentação 

 

O fluido de fraturamento tem a função de gerar pressão suficiente para abrir e propagar a 

fratura, sem danificar a formação ou os fluidos nela contidos. O fluido de fraturamento 

também transporta o agente de sustentação, mas não deve possuir viscosidade muito alta para 

minimizar as perdas por fricção durante a injeção. Após o término da operação, esse fluido 

admite a diminuição da sua viscosidade para facilitar a limpeza do poço.  

Ao longo do tempo foram desenvolvidos diversos tipos de fluidos de fraturamento assim 

como aditivos para aperfeiçoar seu desempenho para cada tipo de reservatório de petróleo. Os 

fluidos de fraturamento podem ser base água, base óleo ou base ácido (utilizado em 

fraturamentos ácidos). Os fluidos base água são os mais utilizados, especialmente em 

reservatórios de shale gas, devido ao seu baixo custo, alto desempenho e facilidade de 

manuseio.  

Os aditivos utilizados no fluido de fraturamento são escolhidos de acordo com as 

propriedades do reservatório, eles devem estar de acordo com as leis ambientais vigentes no 
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local da operação. Estes aditivos são classificados em: ativadores, controladores de filtrado, 

desemulsificantes, estabilizadores térmicos, gelificantes, quebradores e reticuladores. 

Em relação aos agentes de sustentação, sua principal função é impedir o fechamento 

da fratura ao final da operação. Portanto, a resistência do material à tensão de fechamento 

deve ser elevada o suficiente para impedir o esmagamento dos grãos e a consequente 

produção de finos, que reduziria significativamente a condutividade da fratura. As principais 

características dos propantes que influenciam na condutividade são: tamanho dos grãos, 

distribuição granulométrica, arredondamento e esfericidade, resistência ao esmagamento, 

qualidade do agente e densidade dos grãos. Os principais agentes de sustentação utilizados 

são: areia resinada, bauxita sinterizada e cerâmica sinterizada. A Figura 2.12 mostra um 

exemplo de cerâmica utilizada como agente de sustentação, este tipo de material resiste a uma 

tensão de confinamento de até 14.000 psi.  

 

 

Figura 2.12: Exemplo de cerâmica utilizada como agente de sustentação. 

Fonte: momentive.com
29

 

 

2.3.2.3. O Fraturamento Hidráulico em Poços de Shale Gas 

 

Várias técnicas de completação têm sido desenvolvidas para exploração de shale gas. 

A comparação entre as várias alternativas é difícil porque a qualidade do reservatório varia 

muito ao longo da bacia.  

O desenvolvimento tecnológico de fraturamentos em multi-estágios é constante na 

indústria, que tem buscado diminuir o custo e o tempo desta operação. As completações 

podem ser realizadas em poço revestido e não cimentado ou em poço revestido e cimentado. 

A técnica mais utilizada em poços horizontais revestidos e cimentados é denominada plug-
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and-perforate, que emprega o uso de flexitubo ou cabo elétrico com trator para a realização 

dos canhoneios, como está representado na Figura 2.13.  

 

 

Figura 2.13: Esquema de poço horizontal multifraturado com 10 segmentos e 40 fraturas típico de 

Fayetteville, EUA. 

Fonte: HARPEL, 2012
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Após o fraturamento de cada estágio, assenta-se um tampão, que o isola dos demais, e 

realizam-se os canhoneios no segmento seguinte. Esta sequência é repetida até a estimulação 

de todos os estágios. Ao final do fraturamento em toda extensão lateral, cortam-se os tampões 

com o flexitubo e coloca-se o poço em produção. As maiores vantagens desta técnica são a 

simplicidade na realização de cada fraturamento, o melhor controle do poço e permitir o 

cálculo do ponto de iniciação da fratura com maior precisão. Suas principais desvantagens são 

os custos de cimentação e canhoneios, a perda das fraturas naturais próximas ao poço, que são 

cimentadas e o tempo de descida dos equipamentos.
31

 

As técnicas de completação em poço revestido e não cimentado objetivam a redução 

de custos e a preservação das fraturas naturais pré-existentes no folhelho. A técnica mais 
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comum neste tipo de poço utiliza as chamadas sliding sleeves (camisas deslizantes) acionadas 

com esferas. As esferas permitem o isolamento do intervalo já fraturado e a abertura da 

sliding sleeve do intervalo seguinte. Elas são lançadas no deslocamento de cada fraturamento, 

o diâmetro das esferas vai aumentando à cada lançamento, desta forma é possível controlar 

em qual sliding sleeve elas devem se alocar. 

A Figura 2.14 mostra o mecanismo de funcionamento das esferas, quando elas se 

alocam na sede correspondente, bloqueiam o fluxo do fluido de fraturamento, aumentando a 

pressão no poço e abrindo a sliding sleeve. Com a camisa deslizante aberta, o fluido de 

fraturamento penetra na formação, criando as fraturas. Ao término da operação as esferas 

retornam para a superfície. 

 

 

Figura 2.14: Mecanismo de acionamento por esferas utilizado na técnica de sliding sleeves. 

Fonte: WELLHOEFER (2014)
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Nesta técnica, a divergência no poço entre os estágios de fraturamento é obtida com as 

esferas assentadas nas sedes das sliding sleeves. Como as esferas são lançadas no 

deslocamento de cada fraturamento, o multifraturamento é realizado em um processo 
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contínuo. O fraturamento da zona seguinte é iniciado após o término do fraturamento da zona 

anterior.  

A grande vantagem desta técnica, além da redução dos custos, é redução no tempo da 

operação, pois todos os equipamentos são descidos em apenas uma manobra. Entretanto, este 

tipo de completação apresenta desvantagens quanto às restrições de diâmetro durante o 

bombeio, em função das sedes das esferas, da complexidade mecânica da ferramenta, da 

dificuldade de se controlar o ponto de iniciação da fratura no intervalo aberto e do risco de 

redução da concentração de AS na interface poço-fratura. Outra desvantagem de 

completações revestidas e não cimentadas é a possibilidade de colapso da formação durante o 

fraturamento ou quando se inicia a produção. 

 

2.3.2.4. Impacto Ambiental do Fraturamento Hidráulico 

 

O processo de fraturamento hidráulico normalmente consiste de 10 a 20 estágios em 

um único poço, requerendo entre 9.000 a 29.000 m³ de água e entre 180 a 580 m³ de aditivos 

químicos. A Figura 2.15 esquematiza a composição dos fluidos utilizados no fraturamento.  

 

 

Figura 2.15: Composição do fluido de fraturamento. 

Fonte: Energyfromshale.com
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Os fluidos são compostos por água (98%) e por aditivos cuja composição varia em 

função do tipo de poço. De 15 a 80% dos fluidos injetados retornam como flowback, mistura 
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que contém água, aditivos utilizados no fraturamento e produtos resultantes de reação desses 

aditivos com substâncias mobilizadas no interior da formação.  

A possibilidade de contaminação de aquíferos em zonas rasas está sendo considerada a 

principal preocupação da sociedade e das agências reguladoras em relação ao shale gas, 

principalmente nos EUA e na União Europeia. Tal risco está relacionado à possível migração 

de compostos químicos dos fluidos até a subsuperfície, podendo atingir e contaminar os 

reservatórios de subsolo. A Figura 2.16 mostra a localização das águas subterrâneas em uma 

perfuração de shale gas e os revestimentos que são utilizados para sua proteção. Para esta 

situação, pode-se observar que o fraturamento hidráulico ocorre muito abaixo do lençol 

freático, os dados de referências utilizados foram retirados do play de Marcellus.  

 

 

Figura 2.16: Projeto de um poço de shale gas e localização das águas subterrâneas. 

Fonte: HILD, 2012
 34

 

 

Além do risco de contaminação dos aquíferos subterrâneos, o grande volume de água 

empregado durante o fraturamento também é motivo de preocupação. Na Tabela 2.1 é 

mostrado o volume de água utilizada no processo de perfuração e no fraturamento hidráulico, 

por poço perfurado em formações dos Estados Unidos. 

Outra preocupação relacionada ao fraturamento hidráulico é quanto à logística 

demandada para estas operações, que afeta o tráfego e gera grande impacto visual. A Figura 
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2.17 demonstra o enorme porte dos processos de multifraturamentos em shale gas, que chama 

a atenção da população e exige grande esforço de mobilização de caminhões e carretas.  

 

Tabela 2.1: Volumes de água utilizados por poço durante a perfuração e o fraturamento em formações 

produtoras shale gas nos EUA. 

Desenvolvimento de 

Reservatórios não 

Convencionais 

Volume Médio de 

Água Potável 

para Perfuração 

(Litros) 

Volume Médio de 

Água Potável para 

Fraturamento 

(Litros) 

Volume Médio de 

Água Salgada para 

Fraturamento 

(Litros) 

Barnett 9.436.353 17.412.895 
 

Eagle Ford 473.176 18.927.060 
 

Haynesville 2.271.247 18.927.060 
 

Marcellus 321.760 21.198.307 Crescente 

Niobrara 1.135.623 11.356.236 
 

Horn River (EnCana e 

Apache) 
9.436.353 Insignificante Acima de 45.424.944 

Fonte: KING (2010)
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Figura 2.17: Locação em Marcellus durante as operações de fraturamento hidráulico. 

Fonte: NETL (2013)
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CAPÍTULO 3 -  PANORAMA ATUAL DO GÁS NÃO CONVENCIONAL 

 

3.1 Elementos Favoráveis para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural 

 

Os reservatórios de shale gas são classificados quanto a sua acumulação como plays 

“contínuos” de gás natural, ou seja, acumulações que são difundidas em grandes áreas 

geográficas. 

Os recentes avanços tecnológicos estão permitindo o desenvolvimento e a viabilidade 

de extração de gás natural de fontes não convencionais. O principal recurso alvo de 

exploração não convencional é o shale gas. Este gás está mudando as perspectivas de 

incremento da oferta de gás e também sua distribuição geográfica, já que os recursos de gás 

não convencional parecem ser muito mais distribuídos e menos concentrados do que os 

recursos de gás convencional.  

A Figura 3.1 resume todos os elementos necessários para o desenvolvimento do shale 

gas em uma região ou país. 

 

 

Figura 3.1: Elementos para o desenvolvimento de shale. 

Fonte: Elaboração própria 

 

No mundo, as regiões mais propícias para uma importante produção de gás não 

convencional são aquelas que, além de ricas em recursos, contam com importante consumidor 

local. Outro ponto importante é um ambiente favorável para exploração & produção (E&P), 
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com a presença de grandes e independentes empresas, e também com o domínio das 

tecnologias adequadas para o desenvolvimento. A presença de prestadoras de serviços, com 

porte para atender demandas crescentes para o desenvolvimento do setor, e empresas de 

midstream, capacitadas e dispostas a investir fortemente em infraestrutura, também se faz 

necessário. Um ambiente político e legislativo que não inviabilize ou atrase em demasia os 

investimentos também é desejável.  

Outro fator importante é a cultura das pessoas que moram próximas aos locais de 

produção, assim como seu nível de conscientização e engajamento ambiental, pois as mesmas 

podem criar empecilhos para o desenvolvimento do shale gas.  

 

3.2 As Reservas Mundiais e a Produção de Shale Gas 

 

A Figura 3.2 mostra que apenas quatro países - Rússia, Irã, Qatar e Turquemenistão - 

detêm 60,5% das reservas de gás natural mundial. Hoje, ainda não foram quantificados com 

precisão o tamanho das reservas e a parcela de gás não convencional recuperável, mas há 

certeza que tais reservas seriam consideravelmente maiores que as reservas remanescentes de 

gás natural proveniente de fontes convencionais.
37

  

 

 

Figura 3.2: Distribuição das reservas de gás natural pelo mundo. 

Fonte: world.bymap.com
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Vários países apresentam ocorrências de gás em folhelhos, tais como Estados Unidos, 

Argentina, China, Canadá e Brasil, como pode ser visto na Figura 3.3. Em vermelho escuro, 

aparecem as bacias que possuem reservas estimadas
39

 e em amarelo são as regiões onde os 

recursos ainda não foram estimados. 

 

 

Figura 3.3: Avaliação de shale gas e shale oil em bacias pelo mundo.  

Fonte: EIA
40

 

 

Uma das principais ocorrências de reservas de gás em folhelhos está localizada nos 

Estados Unidos, bem como a principal produção e comercialização desse gás, em função 

principalmente dos elementos mostrados na Figura 3.1.  

Fora dos Estados Unidos, muitos países na América do Sul, Europa, África e Oceania 

estão se tornando áreas de interesse para exploração do shale gas. O crescente interesse 

internacional deve-se: à forte demanda, ao baixo custo de entrada, aos regimes fiscais 

atrativos, à regulação ambiental flexível, à existência de infraestrutura de gasodutos, aos 

esforços para reduzir a emissão de carbono e à busca por segurança energética.  

A Figura 3.4 mostra os países que possuem as maiores reservas recuperáveis de shale 

gas do mundo, observa-se que neste ranking os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar com 

1.161 trilhões de pés cúbicos (Tcf), seguido de perto pela China com 1.115 Tcf.  
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Figura 3.4: Estimativas de recursos de shale gas no Mundo (Tcf). 

Fonte: MARTINS (modificado)
41

 

 

Além da maior reserva a Figura 3.5 mostra que os Estados Unidos ainda lideram com 

ampla vantagem a produção deste gás. O volume produzido de shale gas representa 39% do 

total de gás natural estadunidense, enquanto no Canadá esse valor cai para 15% e na China, 

ainda em fase inicial de exploração, não chega a 1% do total. 

 

 

Figura 3.5: Porcentagem de shale gas produzido comparado com o total da produção de gás natural 

em 2012. 

Fonte: EIA (2012)
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Em seguida, é descrita a situação do shale gas nos países listados na Figura 3.4, em 

ordem decrescente do volume de reserva, incluindo movimentos ainda nos estágios iniciais de 

empresas em direção ao maior aproveitamento deste recurso.  

 

3.2.1 Estados Unidos da América 

 

Os Estados Unidos possuem a maior reserva recuperável de shale gas do mundo
43

, 1.161 

Tcf. Nos Estados Unidos, as localizações dos principais plays de shale gas estão dispostas 

como mostra a Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: Localização dos principais plays de shale gas nos Estados Unidos. 

Fonte: EIA (modificado)
44

 

 

Os sete plays destacados na Figura 3.6 (Bakken, Barnett, Fayetteville, Haynesville, 

Marcellus, Eagle Ford e Woodford) respondem por reservas recuperáveis de 861 Tcf, que 

equivalem a cerca de 75% do total de reservas em solo norte-americano. 

Devido à importância e ao nível de desenvolvimento já alcançado pelos Estados 

Unidos, no que diz respeito ao shale gas, o capítulo seguinte será exclusivo para elucidar a 

revolução, na exploração deste recurso energético, pela qual o país está passando. 
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3.2.2 China 

 

A China possui uma reserva recuperável de 1,115 Tcf de shale gas, a maioria em 

depósitos marinhos e lacustres nas bacias de Sichuan (626 Tcf), Tarim (216 Tcf), Junggar (36 

Tcf) e Songliao (16 Tcf). O desenvolvimento da exploração do recurso não convencional já 

está em andamento na China, com foco em Sichuan e Yangtze Plataform (mostradas na 

Figura 3.7).  

As empresas que lideram a atividade não convencional no país são a PetroChina, que 

tem parceria com a Shell, e a Sinopec, que trabalha em conjunto com a Chevron, ExxonMobil 

e BP. As perfurações iniciais confirmaram o potencial da China como produtor de fontes não 

convencionais, mas a rápida comercialização pode ser dificultada pela estrutura geológica 

complexa (falhas, alta tensão tectônica), acesso restrito a dados geológicos e o alto custo da 

perfuração horizontal e fraturamento hidráulico no país. Ainda falta também infraestrutura 

adequada ao país, que planeja ter cerca de 30.000 km de dutos de gás, em contraste com os 

cerca de 1.000.000 km dos EUA. A seu favor, a China conta com forte competência na área 

de engenharia e baixos custos de terra e dos direitos à exploração de recursos, além de um 

mercado com perspectivas de grande crescimento e do apoio do governo ao setor.  

 

 

Figura 3.7: As sete bacias chinesas com maiores perspectivas para exploração de shale gas. 

Fonte: EIA/ARI (2013)
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A Figura 3.8 mostra que a produção de gás convencional chinês encontra-se ainda em 

estágio inicial, com produção pouco significante, entretanto existem grandes perspectivas de 

crescimento para esse mercado não convencional chinês. De acordo com dados do U.S Energy 

Information Administration (EIA), a produção de shale gas poderá atingir valores de até 5,4 

Tcf/ano em 2040, o que corresponderia a 53,0% da produção total de gás chinesa estimada 

para a data.  

 

 

Figura 3.8: Produção de gás natural na China de 2010 até 2040. 

Fonte: EIA (modificado)
46

 

 

3.2.3 Argentina 

 

A Argentina tem um enorme potencial de produção tanto de shale oil quanto de shale 

gas, possuindo a terceira maior reserva recuperável de shale gas do Mundo, 802 Tcf de gás. 

Como mostra a Figura 3.9, as principais bacias com potenciais de reservas são: bacia de 

Neuquén (formação de Los Molles e Vaca Muerta), bacia de San Jorge (formação de Aguada 

Bandera e Pozo D-120), bacia de Austral-Magallanes (formação de Inoceramus e Magnas 

Verdes), além da faixa argentina da bacia do Paraná. 
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Figura 3.9: As quatro bacias argentinas com maiores perspectivas para exploração de shale gas. 

Fonte: EIA/ARI (2013)
47

 

 

Significativos programas exploratórios, ainda em fase inicial, estão sendo 

desenvolvidos na bacia de Neuquén pelas empresas Apache, EOG, ExxonMobil, Total, YPF e 

outras pequenas companhias. Neuquén foi escolhida para o início dos investimentos por já 

possuir infraestrutura para exploração de óleo e gás, além de ser o local onde se espera 

encontrar a maior quantidade de recursos não convencionais. Até 2013 haviam sido 

perfurados 50 poços nas formações de Los Molles e Vaca Muerta, a maioria com resultados 

positivos. Poços verticais produziram a taxas iniciais de 180 a 600 bbl/dia, já os poços 

horizontais foram testados no começo, mas não apresentaram resultados encorajadores. A 

preferência por poços verticais prevalece devido a grande espessura dos shales de Vaca 

Muerta, cerca de 200 m. 

 

3.2.4 África 

 

No continente africano os principais países que podem vir a se tornar grandes 

produtores de gás não convencional são Argélia, com uma reserva recuperável de 707 Tcf, e 

África do Sul, com reserva de 390 Tcf.  

As duas principais formações de hidrocarboneto argelinas, nas quais se estima possuir 

significantes quantidades gás e óleo não convencional, são a Silurian Tannezuft Shale e a 
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Devonian Frasnian Shale. A Figura 3.10 mostra as sete principais bacias da Argélia: Illizi, 

Ghadames, Timimoun, Ahnet, Mouydir, Reggane e Tindout. 

 

 

Figura 3.10: As sete bacias argelinas com maiores perspectivas para exploração de shale gas. 

Fonte: EIA/ARI (2013)
48

 

 

A África do Sul possui uma das maiores bacias sedimentar ricas em shale, a bacia de 

Karoo. Ela localiza-se no sul do país, como mostra a Figura 3.11. A produção não 

convencional pode representar uma diminuição da sua dependência com os países vizinhos, 

Moçambique e Namíbia, de onde o país importa quase todo o gás natural.  

 

 
Figura 3.11: A bacia de Karoo, África do Sul. 

Fonte: EIA/ARI (2013)
49
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3.2.5 Canadá 

 

Representa o quinto maior produtor mundial de gás natural, com uma produção que 

chegou em 2012 a 6,31 Tcf/ano como pode ser visto na Tabela 3.1. O Canadá é conhecido por 

possuir reservas de gás convencionais significativas e era um dos principais fornecedores de 

gás natural para os Estados Unidos até o recente boom não convencional americano.  

 

Tabela 3.1: Os cinco maiores produtores de gás natural no Mundo. 

Produção de Gás Natural em 2013 (Tcf/ano) 

Estados Unidos 29,54 

Rússia 23,05 

Irã 8,18 

Argélia 6,45 

Canadá 6,31 

Fonte: BP (2013)
50

 

 

Estima-se que o Canadá possua uma reserva de 573 Tcf de shale gas distribuída pelas 

suas grandes bacias de hidrocarbonetos. A Figura 3.12 mostra as bacias de Cordova, Horn 

River, Montney Subcrop, Liard e Doig Subcrop, onde há a maior concentração deste gás. 

 

 

Figura 3.12: As cinco bacias canadenses com maiores perspectivas para exploração de shale gas. 

Fonte: EIA (2013)
51
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 Fonte: < http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-

energy-2013/review-by-energy-type/natural-gas/natural-gas-production.html>. Acessado em: 10 de maio de 
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Até 2011, a bacia de Horn River possuía 159 poços de shale gas. Apache Canada, 

EnCana Devon, EOG, Quicksilver e Nexen são as empresas atuantes neste local. A Nexen 

também perfurou recentemente dois poços verticais e dois horizontais na bacia de Cordova. A 

Figura 3.13 mostra a produção de gás natural no Canadá em 2010 e sua projeção para 2040. 

 

 

Figura 3.13: Produção de gás natural no Canadá em 2010 e sua projeção para 2040. 

Fonte: EIA/ARI (2010)
52

 

 

3.2.6 México 

 

O México possui expressivos recursos de shale gas, contidos em seus depósitos 

marinhos ao longo da região do Golfo do México, como mostra a Figura 3.14. 

A reserva recuperável estimada em 545 Tcf de shale gas e 13,1 bilhões de barris de 

shale oil correspondem a uma reserva maior do que as reservas convencionais do país. A 

PEMEX pretende iniciar, em 2015, a produção de gás, investindo um bilhão de dólares para a 

perfuração de 750 poços. A dificuldade de exploração dos recursos mexicanos reside na falta 

de infraestrutura e na preocupação com os problemas ambientais.  
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res.com/pdf/A_EIA_ARI_2013 World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment.pdf>. Acessado em 28 

de abril de 2014. p.54. 
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 Fonte: < http://www.eia.gov/forecasts/ieo/nat_gas.cfm>. Acessado em: 05 de maio de 2014. 
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Figura 3.14: As bacias onshore no México com perspectivas para exploração de shale gas. 

Fonte: EIA/ARI (2013)
53

 

 

3.2.7 Austrália 

 

A Austrália já é um importante foco de investimento no gás não convencional. O setor 

conta com a participação destacada das majors, em muitos casos em associação com empresas 

independentes locais que lideraram o processo de exploração das reservas não convencionais. 

Por outro lado, o governo do Estado da Austrália Ocidental, região que possui 75% das 

reservas de shale gas do país – estimadas em 437 Tcf – planeja incentivar a exploração deste 

recurso como solução para os recentes problemas de redução de oferta doméstica de gás 

convencional e por ter boas condições de mercado para garantir economicidade aos 

investimentos. 

Com gasodutos, plantas de liquefação de gás natural ou outras infraestruturas 

limitadas, o desenvolvimento de shale gas possui pequena viabilidade econômica. Além 
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disso, o shale gas é muitas vezes localizado em regiões remotas, tornando-o ainda mais caro 

para comercializar. 

A bacia de Cooper, mostrada na Figura 3.15, possui o maior potencial onshore da 

região.  Empresas como Beach Energy, Senex, DrillSearch Energy e Santos possuem 

programas exploratórios para serem desenvolvidos neste local. Dois poços de teste verticais 

foram perfurados pela Beach Energy que, após a estimulação hidráulica, produziram cerca de 

2 MMcfd (bilhões de pés cúbicos por dia) cada; a empresa perfurou mais nove poços na 

região em 2013.  

 

 

Figura 3.15: Principais bacias da Austrália com perspectivas para exploração de shale gas. 

Fonte: EIA/ARI (2013)
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3.2.8 Europa 

 

Os países europeus não tem um potencial geológico que permita um boom de shale 

gas semelhante ao ocorrido na América do Norte, porém o gás não convencional pode 

contribuir para a maior segurança energética da região, ao aumentar a produção local (ou 
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contrabalançar, ainda que parcialmente, a esperada queda da produção convencional em áreas 

do Mar do Norte) e colaborar para diversificar as fontes de fornecimento do produto. A Figura 

3.16 mostra a distribuição das principais reservas de shale gas na Europa.  

 

 
Figura 3.16: Principais bacias na Europa com perspectivas para exploração de shale gas. 

Fonte: Circle of Blue (modificado) 
55

 

 

Na Polônia, Alemanha e Ucrânia estão os maiores potenciais de produção de shale gas 

na Europa, depois da Rússia. É na Polônia que as atividades estão mais avançadas, atraindo 

grandes empresas, como a ConocoPhillips e a ExxonMobil - que opera em conjunto com a 

Total em duas de suas seis concessões - a japonesa Mitsui e a independente canadense 

Talisman. A BG, a ExxonMobil, a ConocoPhillips e a Wintershall estão presentes na 

Alemanha, onde já se observam problemas de aceitação pública à produção de shale gas. 

Na França, há importantes reservas de shale gas, com destaque para a Bacia de Paris, 

no qual o fraturamento hidráulico foi proibido, o que praticamente inviabiliza a produção 

econômica do recurso pelas técnicas atualmente disponíveis. 
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europe-%E2%80%94-natural-gas-reserves-production-and-consumption-by-country/>. Acessado em: 11 de 

junho de 2014. 
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A Figura 3.17 apresenta a produção de gás natural nos países europeus membros da 

Organização para Desenvolvimento e Cooperação Econômica (OECD)
56

 de 1990 até 2040. 

 

 

Figura 3.17: Produção de gás natural nos países europeus membros da OECD de 1990 até 2040. 

Fonte: EIA (2010)
57

 

 

3.2.9 Brasil 

 

A maioria das bacias produtivas brasileiras encontra-se offshore, entretanto existem 

ainda dezoito bacias onshore pouco desenvolvidas. Três delas - Paraná, Solimões e 

Amazônica - são mostradas na Figura 3.18. A bacia de Solimões produz 18,25 bbl/ano de óleo 

e 154 bcf/ano de gás convencionais. Existem aproximadamente 124 poços convencionais 

perfurados na porção brasileira da bacia do Paraná, sem produção significativa. Na Bacia da 

Amazônia produziram-se, em 2010, 73 bcf de gás natural convencional. Estas três bacias 

também possuem potencial para exploração de shale gas.  
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   Países europeus membros da OECD: Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estónia, Finlândia, 

França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polônia, 

Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido. 
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   Fonte: < http://www.eia.gov/forecasts/ieo/nat_gas.cfm>. Acessado em: 05 de maio de 2014. 
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Figura 3.18: Principais bacias do Brasil com perspectivas para exploração de shale gas. 

Fonte: EIA/ARI (2013)
58

 

 

Devido às recentes perspectivas brasileiras em relação ao pré-sal, não existe grande 

interesse na exploração não convencional em solo brasileiro, também há o problema de falta 

de infraestrutura para o desenvolvimento deste mercado. 
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CAPÍTULO 4 -  A EXPERIÊNCIA DO GÁS NÃO 

CONVENCIONAL NOS ESTADOS UNIDOS 

 

4.1 Introdução 

 

Impulsionado pela revolução do gás não convencional, nos últimos anos, o setor 

energético dos EUA passou por grandes transformações em relação à sua oferta doméstica de 

energia. O tamanho estimado das reservas de gás não convencional tem aumentado a cada ano 

e à medida que novos campos são descobertos, avança a curva de conhecimento das 

características de cada região e as tecnologias de produção são aprimoradas. As reservas 

estadunidenses são classificadas por plays, a localização está disposta como mostra a Figura 

3.6. 

 

 

Figura 4.1: Localização dos plays de shale gas nos Estados Unidos. 

Fonte: EIA
59

 

 

4.2 Histórico da Produção de Shale Gas nos Estados Unidos 

 

Produz-se shale gas nos EUA desde 1821, quando se cavou o primeiro poço no 

folhelho Devoniano de Dunkirk, em Nova Iorque.
60

 Entretanto, apenas na década de 1990 o 
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 Fonte: <http://www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/>. Acessado em: 05 de maio de 2014. 
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interesse por esse tipo de atividade começou a se intensificar. Em 2004, o país chegou a 

produzir cerca de 0,6 trilhões de pés cúbicos por ano (Tcf/ano), o que representou o dobro do 

produzido no ano 2000.  

O desenvolvimento rápido e intenso do shale gas foi motivado, principalmente, por 

fatores estruturais:  

1) grandes reservas não convencionais, que antes não eram economicamente 

viáveis por falta de tecnologias de produção avançada. Os EUA possuem maior 

reserva recuperável de shale gas do mundo, 1161 Tcf
61

;  

2) amplo espaço geográfico para perfuração de poços. Como mostra a Figura 3.6 

as reservas de gás não convencional são dispersas por grande parte da extensão 

territorial norte-americana;  

3) declínio das reservas de gás natural convencional. Na Figura 4.2, observa-se a 

quase inexistente evolução da produção de gás natural antes de começar a 

exploração dos gases não convencionais, além disso, percebe-se uma ligeira 

queda da produção em 2003. 

 

 

Figura 4.2: Produção de gás natural e shale gas nos EUA (Tcf) e variação do preço de gás natural
62

. 

Fonte: EIA (modificado)
63
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Na Figura 4.2 pode-se observar como foi a evolução da produção de gás natural e 

shale gas, assim como o comportamento do preço do gás natural nos Estados Unidos, desde 

1990 até 2013. Destaca-se no círculo vermelho o período em que o shale gas começou a 

ganhar destaque no cenário de produção de gás natural norte-americana.  

Além dos fatores estruturais citados, o aumento no preço do gás natural foi um fator 

decisivo para tornar economicamente viável a produção de gás não convencional. O preço do 

gás natural manifesta tendência de alta a partir de 2002. Em 1998 custava 2,49 dólares por 

milhão de Btu e em 2004 chega ao pico de 8,69 dólares por milhão de Btu. 

Mesmo com a crise econômica mundial de 2008 e a queda dos preços do gás nos 

EUA, a produção de gás não convencional continuou a aumentar. Este crescimento foi 

viabilizado pela estratégia de hedge
64

 das empresas nos mercados futuros de gás e formação 

de joint ventures
65

 com majors e supermajors
66

, haja vista que, inicialmente, o mercado não 

convencional foi dominado quase que exclusivamente por empresas independentes.  

As minors
67

 foram favorecidas por um ambiente de acesso amplo a recursos 

financeiros em um cenário favorável de preços, por suas estruturas de custo mais leves, pela 

infraestrutura pré-existente de midstream
68

 no país e pelo apoio das empresas 

parapetroleiras
69

. 

Outro fator decisivo para o sucesso das independentes foi a redução nos custos de 

exploração e produção, que até meados de 2005, permaneciam relativamente elevados, em 

comparação ao gás convencional. Faltavam também sondas específicas para explorar o shale 

gas. A partir de 2006, a produção em alta escala tornou-se realidade pela aplicação da técnica 

avançada de fraturamento hidráulico, combinada com a perfuração horizontal. Este salto 

tecnológico trouxe uma intensa redução nos custos unitários na produção do gás. 

                                                 
64

  Hedge: estratégia de defesa contra variação de preço de um ativo, realizada por intermédio do mercado futuro. 
65

  Joint venture é um instrumento jurídico que estabelece as regras de relacionamento entre duas ou mais 

empresas, sem interferir na estrutura societária, restringindo-se aos aspectos operacionais. Normalmente é 

celebrada entre duas empresas visando a troca ou transferência de tecnologia, experiências e realização de 

operações de forma conjunta. 
66

  As majors são empresas com grande poder de mercado a nível global, criadas como resultado da competição 

intrínseca à indústria do petróleo, são consideradas majors: Exxon Mobil, Total, BP, Royal Dutch/Shell, 

Chevron. 
67

  As minors são as companhias independentes, cujos rendimentos são obtidos basicamente da produção de boca 

de poço, situadas exclusivamente no segmento de E&P da indústria petrolífera, sem operações no refino e na 

distribuição. 
68

 Midstream: engloba o conjunto de operações através das quais o petróleo é transformado em 

produtos para comercialização. Consiste, basicamente, na atividade de refino. 
69

  O setor parapetrolífero é entendido como o conjunto de empresas que atuam como fornecedoras de serviços e 

equipamentos às grandes empresas de petróleo. 
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O sucesso das técnicas de produção levou a um rápido desenvolvimento das empresas 

independentes, com destaque para Chesapeake, Devon e Encana. Avançando mais 

rapidamente na curva de conhecimento, operando com melhores índices de produtividade e 

menores custos, favorecidas ainda pelos ganhos de escala e maior acesso aos mercados de 

capitais, as independentes passaram a liderar o mercado de gás não convencional. 

As grandes empresas têm apresentado estratégias, como os Joint Ventures e as 

aquisições das empresas independentes., voltadas para assegurar uma participação maior neste 

segmento nos Estados Unidos, visando absorver as novas tecnologias e garantir o crescimento 

de suas reservas e produção de gás.  

Dificilmente algum país conseguirá o mesmo êxito que os EUA na exploração do 

shale gas, pois os fatores que impulsionaram o intenso desenvolvimento não convencional 

nesse país foram muito específicos.  

 

4.3 Principais Plays dos Estados Unidos 

 

 Sete plays - Bakken, Barnett, Fayetteville, Haynesville, Marcellus, Eagle Ford e 

Woodford - respondem por reservas recuperáveis de shale gas de 870 trilhões de pés cúbicos 

(Tcf), o que equivale a cerca de 75% do total da reserva estadunidense (1161 Tcf), a Tabela 

4.1 apresenta os valores de reservas de cada play e algumas de suas principais características.  

 

Tabela 4.1: Características dos principais reservatórios de shale gas nos EUA. 

Play 

Reservas 

Tecnicamente 

Recuperáveis (Tcf) 

Espessura 

(m) 

Profundidade 

(m) 

Área 

(km) 

Marcellus 369 15 - 60 1200 - 1500 246.000 

Eagle Ford 119 76 (média) 1200 - 3700 2.823 

Barnett 72 45 - 243 3200 - 4100 16.726 

Haynesville 161 60 - 91 3200 - 4100 23.310 

Fayetteville 48 33,5 (média) 1219 (média) 23.310 

Woodford 77 36 - 67 1800 - 3400 12.173 

Bakken 19 2 - 10 2400 - 3100 16.891 

Others 296 - - - 

Total 1161 - - - 

Fonte: EIA (2013)
70
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A Figura 4.3 mostra a evolução da produção de shale gas nos plays dos Estados 

Unidos, com destaque para a contribuição de cada um dos principais plays. Pode-se observar 

que esses sete plays além de concentrarem a maior parte das reservas também são 

responsáveis pela quase totalidade da produção de shale gas.  

 

 

Figura 4.3: Produção de gás natural no EUA (Tcf/ano), divido por play. 

Fonte: EIA (2013)
71

 

 

A Figura 4.4 mostra as curvas tipo dos cinco principais plays produtores de shale gas 

nos Estados Unidos. A curva tipo de uma formação descreve o declínio da sua produção ao 

longo do tempo. Com esta curva é possível calcular o valor do Estimate Ultimate Resource 

(EUR), que é a estimativa da quantidade de óleo ou gás potencialmente recuperável, ou que já 

tenha sido recuperado, de uma bacia ou de um poço. 

Os plays de Marcellus, Fayetteville e Woodford produzem, aproximadamente, 65% do 

EUR nos quatro primeiros anos. Enquanto os plays de Haynesville e Eagle Ford produzem 95 

e 82%, respectivamente, do EUR nos quatro primeiros anos. Essa elevada produção inicial 

resulta em um alto lucro inicial; em contrapartida, isto também aumenta a necessidade de 

perfurar um número elevado de poços para manter os níveis de produção. 

                                                 
71

 Fonte: <http://www.eia.gov/pressroom/presentations/sieminski_01222014.pdf>. Acessado em: 05 de maio de 

2014. p.4. 
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 No início do desenvolvimento de um shale play, a alta taxa inicial de produção dos 

poços resulta em um significante crescimento da produção e também na expansão das 

atividades de perfuração na área. Por quanto tempo esse rápido crescimento na produção pode 

ser sustentado depende do tamanho dos recursos tecnicamente recuperáveis em cada play, a 

velocidade com que a atividade de perfuração se desenvolve e a extensão dos sweet spot
72

 do 

play. 

 

 

Figura 4.4: Curvas tipo dos maiores plays de shale gas. 

Fonte: EIA73 

 

4.3.1 Marcellus 

  

Marcellus é o play mais extenso dos Estados Unidos, cobrindo grandes porções dos 

estados de Kentucky, Ohio, West Virginia, Maryland, Pensilvânia e Nova York, como pode 

ser constatado na Figura 4.5. A formação possui 246.000 quilômetros quadrados, os 

reservatórios são relativamente rasos com profundidades entre 1.200 e 2.500 metros e sua 
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 Sweet Spot: termo utilizado na indústria para designar certas áreas de shale ou tight gas/oil, onde o valor do 

EUR é muito maior que no restante do campo, chegando a até dez vezes o valor de áreas com baixa 

produtividade.  
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 EIA/ARI, Annual Energy Outlook 2012. Disponível em: <http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383%2820 

12%29.pdf>. Acessado em 28 de setembro de 2014. p.59. 
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espessura média varia entre de 15 a 60 metros. Estima-se que possua uma reserva 

tecnicamente recuperável de 369 Tcf.  

 

 

Figura 4.5: Localização do play de Marcellus. 

Fonte: MILICI
74

 

 

Propriedades do reservatório, combinadas com dados dos poços perfurados e extensão 

territorial fazem da formação Marcellus o maior play dos Estados Unidos, em termos de gas-

in-place e reserva tecnicamente recuperável, estimada em 369 Tcf.  

 Além disso, este play se diferencia por menores custos relativos de exploração e 

desenvolvimento, reservas de longa duração (elevado EUR), proximidade com os maiores 

mercados de gás natural dos Estados Unidos e baixo custo de transporte e processamento.  

O histórico moderno de exploração da formação Marcellus começa em 2004, quando a 

companhia Range Resources perfurou o poço vertical Renz Unit #1, na Pensilvânia, e utilizou 

a tecnologia do fraturamento hidráulico na completação. A companhia percebeu que o 

folhelho Marcellus possuía diversas características similares ao folhelho Barnett, perfurou 

mais dois poços verticais de sucesso em 2005 e o primeiro poço horizontal foi perfurado em 
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 Milici, R.C. Assessment of Undiscovered Natural Gas Resources in Devonian Black Shales, USGS Open 

File Reports 2005-1268, Appalachian Basin, Eastern United States, 2005. 
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2006, que apresentou resultados encorajadores. Com o melhoramento das técnicas para 

interconectar as fraturas naturais, a taxa de produção dos poços horizontais começou a 

crescer. Após o sucesso anunciado pela Range Resources em 2008, diversas empresas se 

dispuseram a investir também na região e a exploração de Marcellus começou a evoluir 

rapidamente.  

A Figura 4.6 ressalta toda esta história de progresso do maior play produtor de shale 

gas dos Estados Unidos. Em 2012 houve uma queda na quantidade de poços perfurados por 

causa do baixo preço do gás natural. 

 

 

Figura 4.6: Produção de shale gas e poços perfurados
75

 em Marcellus (2005-2014). 

Fonte: EIA
76

 e depreportingservices.state.pa.us
77

 

 

4.3.2 Eagle Ford 

 

O folhelho Eagle Ford localiza-se no sul do Texas, como mostrado na Tabela 4.1 e 

possui uma reserva tecnicamente recuperável estimada em 119 Tcf. A elevada concentração 

de condensados e gás natural líquido em Eagle Ford o distingue dos demais e o torna um dos 
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plays de maior qualidade dos Estados Unidos. Por causa dessa riqueza de recursos foram 

definidas três zonas dentro deste play: uma zona de óleo, uma zona de condensado e uma 

zona de gás seco, representadas por cores distintas na Figura 3.7. Estima-se a área da zona de 

óleo em 5.800 km², a de condensado em 2.305 km² e a gás seco em 518 km², sendo a área 

total de gás 2.800 km². A formação possui uma média de 76 metros de espessura e 

profundidade entre 1200 e 3700 metros, o reservatório contém uma elevada quantidade de 

carbonato tornando-o mais frágil e por isso mais fácil de utilizar o fraturamento hidráulico. 

  

 

Figura 4.7: Localização do play de Eagle Ford e dos poços perfurados. 

Fonte: EIA
78

  

 

A produção de shale gas em Eagle Ford vem crescendo em ritmo muito acelerado. Na 

Figura 4.7 observa-se a grande quantidade de poços produtores na região, os círculos 
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vermelhos são os poços de gás seco, os amarelos produzem condensado e os verdes produzem 

óleo.  

Nos grandes shale plays, a atividade de perfuração depende muito da combinação da 

variedade de recursos e dos preços dos combustíveis. Por exemplo, a perfuração do play de 

Barnett se concentra em gás natural, já em Bakken há uma preferência pela exploração do 

petróleo bruto. No entanto, em Eagle Ford, o alvo da perfuração é uma combinação dos 

reservatórios de petróleo bruto, condensado e gás seco. Isto torna Eagle Ford um play com 

grande variedade de recursos e que resiste melhor a variações nos preços dos combustíveis. 

A Figura 4.8, mostra a produção de shale gas em Eagle Ford, desde 2011 este play 

encontra-se em evolução crescente e contínua em linha reta. Esse crescimento rápido é 

resultado da aplicação da técnica de perfuração horizontal nas formações de Eagle Ford. De 

forma semelhante à formação de Bakken, a mudança da perfuração vertical para a horizontal 

resultou em aumento significativos na produção de shale gas/oil. 

 

 

Figura 4.8: Produção de shale gas em Eagle Ford (2008-2014). 

Fonte: EIA
79

 

 

4.3.3 Barnett 

 

 A Bacia de FortWorth, onde fica localizada a formação Barnett, cobre 

aproximadamente 75.500 km² do centro norte do estado do Texas, como mostra a Figura 4.9. 
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Deste valor apenas 16.726 km² correspondem a reservatórios com gás. A espessura da 

formação de Barnett Shale varia entre 45 e 243 metros e estima-se uma reserva tecnicamente 

recuperável de 72 Tcf. 

 

Figura 4.9: Localização dos poços de shale gas/oil perfurados no play de Barnett (2011). 

Fonte: EIA
80

 

 

A Figura 4.9, além de mostrar a localização de Barnett, assinala também a distribuição 

dos poços de shale gas/oil na região, os poços de shale gas são separados em horizontais 

(pontos vermelhos) e verticais (pontos laranja), assim como os poços de shale oil são 

divididos da mesma forma: horizontais (pontos roxos) e verticais (pontos verdes).  
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Os poços produtores de óleo localizam-se apenas ao norte do Texas, já os poços de gás 

são muito mais numerosos e menos concentrados. Entretanto, com a queda recente do preço 

do gás natural, este cenário começa a ser revertido, muitas companhias tem se interessado 

pela exploração do shale oil em Barnett, o que explica a estabilização e posterior queda na 

produção de shale gas, mostrada na Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10: Produção de shale gas em Barnett (2000-2014). 

Fonte: EIA
81

 

 

 Em 2008, mais da metade da produção total de shale gas nos EUA era proveniente do 

Barnett Shale. Entretanto, outros plays norte-americanos se desenvolveram muito 

rapidamente, diminuindo com isso a participação de Barnett na produção total e rebaixando-o 

da primeira para a terceira posição no ranking de produção. 

 O pioneirismo de Barnett foi responsável pela consolidação do potencial econômico 

do shale gas no EUA, o seu sucesso tecnológico e financeiro possibilitou e estimulou a 

exploração em outras áreas ao redor do país.  

 

4.3.4 Haynesville/ Bossier 

 

 A formação Haynesville Shale, também conhecida como Haynesville/ Bossier Shale, 

se estende pelo norte de Louisiana, norte do Texas e sul de Arkansas, como indica a Figura 
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4.11. Este shale play, que pode ser encontrado a profundidades de 3200 a 4100 metros, cobre 

uma área de aproximadamente 14.500 km². Outra característica a ressaltar é a espessura do 

net pay
82

 que varia entre 25 e 100 metros.
83

  

 

Figura 4.11: Localização do play de Haynesville e dos poços de gás perfurados (2011) 

Fonte: EIA
84

 

 

 A reserva tecnicamente recuperável de Haynesville é de 161 Tcf, sendo a segunda 

maior dos EUA. Havia grandes expectativas quanto a este play por causa do seu volume de 

reserva. Esperava-se que ele superasse o Barnett Shale em volume de produção, entretanto os 

altos custos de perfuração e completação e a queda do preço do gás natural fizeram com que a 

produção caísse a partir de 2012, como pode ser visto na Figura 4.12. Em 2010, o custo por 

poço estava em US$ 7 milhões, sendo o maior custo divulgado entre US$ 9,5 milhões e US$ 

10 milhões, incluindo pelo menos US$ 2 milhões apenas para a completação.
85

 

 Os principais motivos para o elevado custo dos poços em Haynesville são: a alta 

temperatura no fundo do poço, em torno de 125ºC a 195ºC, e a alta pressão da cabeça do 
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poço, excedendo 10.000 psi. Esses valores demandam equipamentos mais robustos e mais 

resistentes a condições extremas. Além disso, a profundidade da formação e o alto gradiente 

da pressão de fratura demandam longos tempos de circulação de bomba com pressões 

superiores a 12.000 psi. Em poços profundos, existe também uma preocupação quanto ao uso 

de grandes volumes de água para realizar o fraturamento hidráulico.
86

 

 

 

Figura 4.12: Produção de shale gas em Haynesville (2000-2014). 

Fonte: EIA
87

 

  

4.3.5 Fayetteville 

 

 Fayetteville localiza-se na bacia de Arkoma, na porção que se estende pelo estado de 

Arkansas, possuindo uma área de cerca de 23.310 km². Estima-se ainda que haja neste play 

uma reserva de 48 Tcf de gás natural, com espessura e profundidade médias do reservatório 

de 33,5 e 1.219 metros, respectivamente. A Figura 4.13 mostra a localização de Fayetteville e 

a disposição dos seus poços de gás até o ano de 2011. 

 As primeiras atividades de exploração de shale gas em Fayetteville datam de outubro 

de 2004, mas apenas a partir de 2006 a produção começou a alavancar, como mostra a Figura 

4.14. Assim como em outros plays, o sucesso de Fayetteville só foi possível com a aplicação 
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do fraturamento hidráulico combinado com a perfuração horizontal. Testes iniciais com poços 

verticais não obtiveram taxas de produção satisfatórias. 

 

 

Figura 4.13: Localização do play de Fayetteville e dos poços de gás perfurados (2011). 

Fonte: EIA
88

 

 

 

Figura 4.14: Produção de shale gas em Fayetteville (2000-2014). 

Fonte: EIA
89
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4.3.6 Woodford 

 

Woodford é dividido em duas partes: Woodford Central, localizado na bacia de 

Ardmore, e Woodford ocidental, bacia de Arkoma, cujas áreas somadas resultam em 

aproximadamente 12.173 km². Este play possui reserva estimada em 77 Tcf, profundidade do 

reservatório entre 1800 e 3400 metros e espessuras que variam entre 36 e 67 metros. A Figura 

4.15 que mostra a localização de Woodford, apresenta o posicionamento dos poços de shale 

gas e shale oil existentes neste play até o ano de 2011. 

 

 

Figura 4.15: Localização do play de WoodFord e dos poços de gás perfurados (2011). 

Fonte: EIA
90

 

 

 Desde 2005, quando a Devon Energy perfurou com sucesso o primeiro poço de shale 

gas, grandes empresas vem desenvolvendo programas de perfuração neste play. Depois de 

Barnett, o play de Woodford é o mais antigo em termos de produção. Por ser um play antigo, 

a estratigrafia do Shale de Woodford e o conteúdo orgânico são bem conhecidos, entretanto as 

suas estrutura geológica e mineralogia complexas impactam economicamente nos projetos de 
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perfuração e completação, e no EUR dos poços. Por outro lado, as vantagens de Woodford em 

relação a outros plays são: baixa produção de água, localização em região rural e presença de 

vários outros poços verticais antigos, utilizados para controle dos novos poços. 

A Figura 4.16 mostra o crescimento da produção de shale gas de WoodFord, que é 

relativamente pequena se comparada a outras grandes plays de sucesso, como Marcellus e 

Barnett.  

 

 

Figura 4.16: Produção de shale gas em WoodFord (2000-2014). 

Fonte: EIA
91

 

 

4.3.7 Bakken 

 

A parte estadunidense do shale de Bakken se localiza na bacia de Williston, 

estendendo-se por Montana e Dakota do Norte. Este play possui a maior reserva de shale oil 

dos Estados Unidos (3,65x10
9
 barris). A alta qualidade deste recurso, com grau API variando 

entre 36° a 46°, transformou Bakken em um play produtor de óleo, diferentemente dos outros 

plays mencionados. A Figura 4.11 mostra a grande quantidade de poços de óleo na região, 

mostrando também os poços de gás que foram perfurados até 2011. 

Apesar dos poços de gás serem minoria, a região de Bakken possui uma produção 

considerável de shale gas, como mostra a Figura 4.18. 
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Figura 4.17: Localização do play de Bakken e dos poços de gás e óleo perfurados (2011). 

Fonte: EIA
92

 

 

 

Figura 4.18: Produção de shale gas em Bakken (2000-2014). 

Fonte: EIA
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CAPÍTULO 5 -  AS RELAÇÕES ENTRE A PRODUÇÃO DE 

SHALE GAS E O MERCADO DE GÁS NATURAL – 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Dada a significativa quantidade de shale gas presente nos EUA e o fato de que os 

avanços e conhecimentos tecnológicos para exploração em larga escala desses recursos ainda 

estão em fase relativamente incipiente, seu potencial para transformar o cenário energético do 

país, e mesmo o internacional, é expressiva. 

 Entretanto, a velocidade e a forma com que este processo ocorrerá depende de vários 

fatores ainda não totalmente esclarecidos, tais como os riscos e impactos ambientais derivados 

da exploração desse recurso, o rápido declínio da produção nos poços e os custos de produção 

em longo prazo, particularmente em cenário de queda de preços. 

Como já foi citado no capítulo 3, atualmente, os EUA ocupam a posição de maior 

produtor de gás natural com uma produção de 24,92 Tcf/ano, o que corresponde a 19,3% da 

oferta mundial.94 A produção de shale gas foi responsável por 39% do total da produção de 

gás natural dos Estados Unidos em 2012, com perspectivas ainda de grande crescimento até 

2040, como mostrado na Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1: Produção de gás natural no EUA (Tcf). 

Fonte: EIA
95
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No cenário de referência do Energy Information Administration (EIA), Figura 5.1, a 

projeção para 2040 é de dobrar a produção de shale gas em relação a 2012, que atingiu o 

valor de 9,72 Tcf/ano. Se esta projeção se confirmar, o volume produzido de shale gas 

corresponderá à metade da produção total de gás natural.  

Esta projeção otimista é reflexo do sucesso que vários plays dos EUA apresentaram, 

como já foi discutido no capítulo 4. Esse incremento significativo na produção de gás natural, 

gerado pela exploração dos recursos não convencionais, acarretou grandes modificações no 

mercado de gás natural norte americano. Neste capítulo será feita uma análise do impacto que 

o aumento da produção de shale gas provocou no cenário de oferta e no mercado de gás 

natural, assim como o reflexo da variação no preço do gás natural na viabilidade da produção 

de shale gas. 

 

5.1 As Mudanças no Cenário de Oferta de Gás Natural nos EUA 

 

O gás natural foi responsável por 27% da energia primária consumida no país, ou seja, 

é o segundo recurso mais consumido, ficando atrás apenas do petróleo. O consumo de energia 

primária nos Estados Unidos por fonte, em 2012, pode ser visto na Figura 5.2, que também 

demonstra perspectivas de crescimento para a participação do gás natural no suprimento de 

energia do país, chegando a 30% do total em 2040.  

 

 
Figura 5.2: Consumo de energia primária nos EUA por fonte 1980-2040. 

Fonte: EIA
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Analisando a Figura 5.3, percebe-se que, o consumo total de gás natural nos EUA 

crescerá de 25,64 Tcf, em 2012, para 31,60 Tcf, em 2040. Isto resulta em uma média de 

crescimento de, aproximadamente, 0,8% por ano, de 2012 até 2040, liderado pelo aumento da 

utilização do gás natural na geração de eletricidade e no setor industrial.  

O consumo no setor industrial crescerá, em média, 0,7% por ano. A demanda de gás 

nas indústrias aumentará devido ao baixo preço que ele vem apresentando no mercado norte-

americano. 

Todos os setores apresentam tendência de crescimento de consumo, exceto o 

residencial. A explicação para esta queda de consumo se dá, em parte, pela melhoria na 

eficiência dos aparelhos domésticos e pelas campanhas de economia de energia no país. 

 

 

Figura 5.3: Consumo de gás natural nos EUA por setor 2010-2040. 

Fonte: EIA
97

 

 

Do volume total de gás natural consumido em 2012 nos EUA, apenas 3,2 Tcf, ou seja, 

12%, foram importados. A principal fonte de importação de gás natural para abastecimento 

interno dos Estados Unidos é por meio de gasodutos canadenses (3,0 Tcf), uma pequena 

parcela é importada via GNL (0,2 Tcf), como é mostrado na Figura 5.4. 

                                                 
97

 EIA/ARI. Annual Energy Outlook 2014 Early Release. Disponível em: <http://www.eia.gov/forecasts/aeo/e 

r/pdf/0383er(2014).pdf>. Acessado em 20 de outubro de 2014. 



73 

 

 

 

 

Figura 5.4: Exportações líquidas dos EUA de gás natural por fonte. 

Fonte: EIA
98

 

 

Cabe ressaltar, a partir ainda da Figura 5.4, a tendência da diminuição da dependência 

externa dos EUA em relação ao gás natural proveniente do Canadá, que desde 2007 vem 

decrescendo e estima-se a queda máxima das importações em 2025, que chegariam a 2,1 Tcf. 

Isto é resultado do aumento da produção interna, cuja contribuição dos recursos não 

convencionais é bastante expressiva. 

Portanto, com a crescente evolução da exploração de shale gas, os EUA mudaram 

substancialmente sua perspectiva quanto à oferta de gás natural, passando de uma tendência 

de aumento das importações, em especial via GNL, para outro de ascensão ao patamar de 

autossuficiência, com perspectiva de exportação. 

De acordo com as estimativas da Figura 5.4, a partir de 2016 os EUA já assumiriam o 

papel de exportador líquido de GNL no cenário internacional. Nesse sentido, cabe observar 

que algumas empresas nos EUA já vêm inclusive solicitando autorização do Departamento de 

Energia do país (DOE) para exportação de GNL, bem como dando início, junto à Comissão 

Federal de Regulação de Energia (FERC), ao processo para construção de terminais de 

liquefação de gás natural
99

. 

O principal alvo das exportações estadunidenses é o México, pois a produção de gás 

natural mexicano evolui mais lentamente que o consumo, assim a importação dos EUA, via 

gasodutos, seria uma solução viável. Estima-se que em 2040 os EUA consigam exportar cerca 
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de 8,0 Tcf de gás natural, sendo 40% desse total via gasodutos para o México, 18% via 

gasodutos para o Canadá e o restante seria exportado na forma de GNL. No entanto, as futuras 

exportações via GNL dependem de diversos fatores difíceis de serem previstos como o ritmo 

de crescimento da oferta de gás natural fora dos Estados Unidos e a velocidade da 

convergência de preços no “mercado mundial de gás natural”, na medida em que o gás 

compete com o petróleo nos mercados nacionais e internacionais.
100

 

 

5.2 O Impacto da Produção de Shale Gas no Mercado de Gás Natural 

 

A utilização do termo “mercado mundial de gás natural” ainda não é adequada. 

Diferentemente do que ocorre na indústria do petróleo, os mercados de gás natural são mais 

restritos a proximidades geográficas, ou seja, são regionais. A complexidade do transporte de 

gás natural, devido às suas propriedades físicas, encarece o custo da comercialização 

internacional de gás. Além disso, as formas de transporte mais utilizadas, via gasodutos e 

GNL, exigem elevados investimentos iniciais para construção dos dutos e de plantas de 

liquefação de gás. Por esses motivos os contratos de comercialização de gás natural costumam 

ser de longo prazo e incluir cláusulas do tipo take-or-pay e ship-or-pay. Os contratos take-or-

pay garantem que uma quantidade mínima de gás natural será paga pelo comprador por um 

preço previamente estabelecido, independentemente de a empresa compradora retirar 

integralmente esse montante no momento do fornecimento físico, ou seja, elas protegem o 

produtor e a gestão de seus volumes de reservas de gás natural, em sua relação com as firmas 

proprietárias do gasoduto. As cláusulas ship-or-pay referem-se ao volume de gás 

transportado, ou seja, garante-se à empresa transportadora e proprietária do gasoduto a 

compra de determinada quantidade de gás a um preço previamente estabelecido. 

Em termos quantitativos, para se ter uma ideia da dificuldade no transporte de gás 

natural internacionalmente, em 2010 foi produzido um total de 3,19 trilhões de metros 

cúbicos, dos quais 975,22 bilhões de metros cúbicos, ou seja, 30% foram comercializados 

internacionalmente. Entretanto a maior parte desse comércio foi feito por meio de gasodutos, 

apenas 297,63 bilhões de m
3
 ou 9,3% do total produzido no mundo foi por meio de GNL

101
. 

Por isso, devido a característica majoritariamente regional do mercado de gás natural, a 

precificação do recurso também é feita de forma local. 
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Atualmente, os preços de gás natural são determinados de forma distinta por três 

grandes mercados regionais: o mercado norte-americano, o europeu e o asiático. Esses três 

mercados possuem características próprias no que se refere ao grau de maturidade, à 

dependência de importações, às fontes de suprimento, à infraestrutura já estabelecida da 

malha de gasodutos, entre outras.  

A Figura 5.5 mostra a variação dos preços do gás natural nos três principais mercados, 

sendo o asiático representado como GNL-Japão, o norte americano como Henry Hub
102

 e o 

europeu como NBP.  

 

 

Figura 5.5: Comportamento dos preços do gás natural nos mercados europeu, asiático e norte-

americano entre 2000 e 2011 (US$/MBTU). 

Fonte: ANP
103

 

 

A partir da análise da Figura 5.5 pode-se constatar que até o ano de 2008 as diferenças 

entre os preços desses três mercados eram pequenas, não significando que eles variavam de 

forma equivalente, mas as curvas apareciam sempre próximas. Entretanto, a partir de 2008, 

percebe-se uma mudança neste cenário com a forte ampliação do spread entre os preços de 

cada um dos três mercados citados, com os preços do gás no Henry Hub situando-se no limite 

inferior e os do mercado japonês no superior. Além disso, pode-se observar que tanto no 

mercado europeu como no mercado asiático, os preços estão com tendências de alta, apenas o 

mercado norte-americano apresenta tendência de baixa. Por causa desse novo contexto de 

preços baixos e aumento da oferta interna nos EUA, pode-se entender melhor as estimativas 
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para os próximos anos do desenvolvimento de um mercado de exportação do GNL norte-

americano, particularmente para o mercado asiático, em função da forte disparidade de preços 

entre os dois mercados. 

Por outro lado, como já foi mencionado, não há um mercado internacional de gás 

natural bem definido, porque os fatores dominantes que levam à variação do preço do gás 

continuam sendo regidos pela dinâmica interna de cada país ou região. 

Esta tendência de aumento das exportações estadunidenses, provocada pelo 

crescimento da disponibilidade interna de gás, principalmente devido à exploração do shale 

gas, pode gerar uma elevação no preço doméstico do gás natural. De acordo com as previsões 

do Departamento de Energia dos EUA (DOE), o crescimento das exportações de GNL pelos 

EUA poderia provocar aumento de até 54% dos preços domésticos do gás natural até 2018, 

em função de fatores como a taxa de crescimento da produção e o volume exportado de gás. 

Esse aumento seria consequência da necessidade do aumento constante da produção para 

suprir as demandas interna e, futuramente, externa, com o desenvolvimento de reservas cada 

vez menos produtivas e com maiores custos de exploração. 

A possibilidade do aumento nos preços do gás natural doméstico, devido ao 

crescimento das exportações, vem motivando uma série de pressões internas nos EUA para se 

reavaliar os atuais procedimentos para obtenção de licenças de exportação e para a imposição 

de critérios que levem em consideração os eventuais efeitos sobre os preços do energético no 

país. Em todo caso, torna-se evidente o admirável potencial do shale gas para alterar 

inteiramente a posição dos EUA no mercado internacional de gás. 

 

5.3 O Preço do Gás Natural e os Custos de Produção do Shale Gas 

 

Retomando ao que foi explicitado no capítulo 4, os elevados patamares de preços do 

gás natural alcançados nos anos 2000 possibilitaram a exploração e a produção de shale gas. 

Ressalta-se que os preços dos recursos petrolíferos não são simplesmente determinados pela 

relação entre oferta e demanda, sendo os custos de produção uma dos principais motivos de 

aumento de preço. 

Os esforços para viabilizar a exploração de recursos não convencionais são antigos, 

entretanto o boom do desenvolvimento de shale gas só ocorreu na década de 2000, quando os 

preços se elevaram. Geralmente, o preço do gás natural acompanha o preço do óleo. Essa 

relação se deve principalmente a dois fatores: o grau de substitutibilidade entre os recursos, 
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uma vez que eles competem como combustíveis, e o fato de ambos serem resultado do mesmo 

processo produtivo, mesmos equipamentos de exploração. Em mercados como o europeu e o 

asiático a dependência entre os preços é ainda maior devido aos contratos de longo prazo de 

gás natural serem indexados ao óleo. 

Entretanto, como pode ser observado na Figura 5.6, desde 2009, o preço do óleo se 

distanciou do preço do gás nos EUA. Contudo, não há um consenso na literatura a respeito da 

continuidade desse fenômeno, se este é um movimento estrutural ou não, ou seja, se os preços 

voltarão a se aproximar ou se permanecerão desiguais. Os fatores que regem essa tendência 

são muito incertos, como a demanda e a oferta do petróleo e do gás natural, ou ainda o 

desenvolvimento de outras fontes energéticas. 

 

 

Figura 5.6: Comportamento dos preços do gás natural e do petróleo nos Estados Unidos. 

Fonte: LAGE et. al.
104

 

 

A estrutura dos custos de produção do shale gas é distinta da estrutura do gás 

convencional. No primeiro ano de exploração, os poços de shale gas apresentam um declínio 

na produção 63% e 85%, fato que exige uma alta demanda exploratória. Na Figura 5.7, é 

possível comparar, conceitualmente, os fluxos de caixa de projetos convencionais e não 

convencionais.  

Os poços de gás não convencional começam a produzir rapidamente, o que restitui 

logo no início do ciclo produtivo grande parte das despesas de capital (CAPEX), tais como 

máquinas, equipamentos, contratos e licenças. Com isso, o operador pode ajustar decisões de 

investimento no decorrer do projeto, baseadas na taxa de recuperação dos poços já perfurados. 
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 LAGE, E. S. et al. Gás não convencional: experiência americana e perspectivas para o mercado 

brasileiro. BNDES Setorial 44, 2013. p. 13. 
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Logo, o CAPEX do projeto fica melhor distribuído ao longo do tempo, o que implica em 

perfurar novos poços constantemente, para se conservar a taxa de produção do projeto.  

Conforme é mostrado na Figura 5.7, o CAPEX inicial exigido em projetos não 

convencionais é menor do que em convencionais, o que diminui o comprometimento inicial 

do capital.  

Com relação às despesas operacionais (OPEX), como por exemplo, gastos com 

seguros de instalações, mão de obra e materiais, percebe-se que nos projetos não 

convencionais estas possuem valores muito mais elevados, refletindo os altos custos de 

produção do shale gas, pois apesar dos avanços tecnológicos a completação horizontal com 

fraturamento hidráulico em vários estágios ainda é bastante custosa. Nos projetos não 

convencionais o tempo decorrido para se atingir o lucro líquido acumulado, ou seja, o 

payback também é maior, devido ao fato do pico de produção do campo só ocorrer após o 

investimento no desenvolvimento de vários poços.  

 

 

Figura 5.7: Comparação entre os fluxos de caixa de projetos convencionais e não convencionais 

Fonte: LAGE et. al.
105
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 LAGE, E. S. et al. Gás não convencional:experiência americana e perspectivas para o mercado 

brasileiro. BNDES Setorial 44, 2013. p. 14. 
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 A Figura 5.8 mostra, durante quatro anos, a evolução dos custos de perfuração, 

juntamente com a quantidade de dias gastos para perfurar um poço de shale gas e o seu trecho 

lateral. Pode-se observar que apesar da melhoria contínua dos processos de perfuração de 

shale gas, os custos dos poços permanecem relativamente constantes, porque, se por um lado 

a perfuração está mais rápida e eficiente, por outro a extensão dos poços aumenta a cada dia, 

com o objetivo de se atingir uma área maior da formação e com isso aumentar a produção. 

 

 

Figura 5.8: A evolução dos custos de perfuração de poços de shale gas e o crescente desenvolvimento 

tecnológico, dados divulgados pela empresa Southwestern Energy. 

Fonte: ALEXANDER, et. al.
106

 

 

Os custos de produção de cada poço individualmente variam de forma significativa, 

dependendo, por exemplo, das taxas de recuperação e das características do produto 

produzido (gás condensado, seco ou associado ao óleo). Apesar das controvérsias quanto ao 

custo de produção do shale gas nos Estados Unidos, dados do EIA estimaram um custo médio 

entre US$ 3 e US$ 7 / milhões BTU no ano de 2010. 

Sendo assim, se a produção se mantiver a esse custo mesmo com o baixo preço atual 

do gás natural, significaria que a tendência recente de queda dos preços permanecerá, 

comprovando a existência de um movimento estrutural. Entretanto, se houver uma diminuição 

da produção devido à inviabilidade dos custos, a tendência se inverteria e o preço do gás 

natural voltaria a aumentar, caracterizando um movimento cíclico. 
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 ALEXANDER, T.  et. al. Shale Gas Revolution. Publicado em Oilfield Review Autumn 2011, 

Schlumberger. Texas, EUA, agosto, 2011. p. 14. 



 

 

CAPÍTULO 6 -  CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo de alcançar a independência energética e o desenvolvimento 

econômico, muitos países apostam fortemente no potencial de exploração e produção de shale 

gas. Muito embora o resto do mundo deva se beneficiar das tecnologias já desenvolvidas e 

dos conhecimentos adquiridos nos EUA, a necessidade de amplos investimentos não apenas 

no upstream como, concomitantemente, em midstream, em regiões que, em geral, carecem de 

uma infraestrutura prévia, poderá dificultar o rápido desenvolvimento do setor que dependerá 

de um volume crítico de investimentos iniciais das empresas ou dos próprios governos para 

viabilizar expectativas de crescimento.  

Para realizar plenamente o potencial do shale gas a indústria terá que lidar de forma 

mais efetiva com a questão da água utilizada no fraturamento, satisfazendo a opinião pública 

quanto ao seu uso eficiente e segurança ambiental. Sabe-se que os problemas existentes em 

uma indústria com excepcional volume de operação - dezenas de milhares de poços 

perfurados em poucos anos de atividade nos EUA - não podem ser inadequadamente tratados, 

sob pena de serem potencializados os impactos decorrentes dessas atividades. Este fato pode 

ser agravado se, por exemplo, as empresas forem pressionadas a reduzirem custos em um 

cenário de baixos preços ou de escassez de mão de obra qualificada para o setor.  

 É importante ressaltar, no entanto, que esforços no sentido de mitigar impactos 

inerentes ao processo de produção de gás não convencional devem ser continuamente 

empreendidos, visando à superação de dificuldades técnicas e redução de custos com a 

finalidade de compatibilizar crescimento econômico, segurança energética e proteção ao meio 

ambiente.  

Em relação aos impactos que a crescente produção do shale Gas causa na oferta de gás 

natural, observa-se que, atualmente, a parcela de gás convencional supridora da demanda 

interna ainda é bastante elevada. No entanto, projeções para 2040 da U.S. Energy Information 

Administration mostraram um incremento cada vez maior na produção dos recursos não 

convencionais, principalmente o shale Gas, enquanto que, nestas mesmas projeções, há uma 

constante redução da produção a partir de fontes convencionais. Este incremento é tão 

significativo que os Estados Unidos se tornaram potenciais exportadores de gás natural, 

estimando-se que, em 2016, o país se tornará um exportador líquido deste insumo. 

Pode-se constatar também que este acréscimo na oferta será acompanhado de um 

aumento significativo na demanda de Gás Natural. Com o boom da produção de shale gas nos 
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Estados Unidos, a partir de meados de 2008, observamos uma expressiva queda nos preços do 

gás no Henry Hub. Além disso, os preços mais baixos aumentam a competitividade junto ao 

mercado externo. 

No entanto, é importante perceber que, no curto prazo, esta redução dos preços 

prejudica os investidores, porém, a médio e longo prazo, existem fatores atenuantes que 

amortecem a resposta do preço inicial em relação às mudanças na demanda e na oferta. Ou 

seja, preços mais baixos do gás natural levam a um acréscimo das exportações do mesmo, o 

que acaba pressionando para cima, ao final, os preços. Além disso, com preços mais baixos 

deste recurso, há um menor incentivo às novas perfurações e, sendo assim, um menor 

potencial de produção de gás natural, o que também leva a uma pressão ascendente sobre os 

preços. 
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