
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 
CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 
 
 
 

ÍSIS MARIA LADEIRA MARINHO 

 
 
 
 

 
O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS DE  

GÁS DE FOLHELHO NO BRASIL 
Aspectos econômicos, regulatórios e ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2018

  



ÍSIS MARIA LADEIRA MARINHO 

 
 
 
 
 
 

 
O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS DE  

GÁS DE FOLHELHO NO BRASIL 
Aspectos econômicos, regulatórios e ambientais 

 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado à Escola de Engenharia da 
Universidade Federal Fluminense, 
como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do grau de bacharel em 
Engenharia de Petróleo. 

 

 

                 Orientador: 

Prof. Dr. Albino Lopes D’ Almeida 

                 Coorientador:  

Dr. Javier Rodriguez González 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2018



Ficha catalográfica automática - SDC/BEE    

Bibliotecária responsável: Fabiana Menezes Santos da Silva - CRB7/5274

M337d Marinho, Ísis Maria Ladeira
  O desenvolvimento de recursos de gás de folhelho no Brasil:
aspectos econômicos, regulatórios e ambientais / Ísis Maria
Ladeira Marinho ; Albino Lopes D'Almeida, orientador ; Javier
Rodriguez González, coorientador. Niterói, 2018.
  82 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia
de Petróleo)-Universidade Federal Fluminense, Escola de
Engenharia, Niterói, 2018.

  1. Gás de folhelho. 2. Produção intelectual. I. Título
II. D'Almeida,Albino Lopes, orientador. III. González, Javier
Rodriguez, coorientador. IV. Universidade Federal Fluminense.
Escola de Engenharia. Departamento de Engenharia Química e
Engenharia de Petróleo.

                                      CDD -





 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 

 
A Deus, meu Pai que me conhece e me guiou até aqui. A certeza de que um 

fio de cabelo não cai sem Sua permissão me conforta. A de que somos livres para a 

mortalidade, me encanta. 

Aos meus pais Maurilo e Gilse, pelo apoio incondicional não só financeiro, mas 

emocional. Por me fazerem ter caráter e não me deixarem desistir quando as 

intempéries da vida atuaram sobre mim. 

Aos meus irmãos, Gilson e Mauricílio, pela nossa amizade e pelas nossas 

conversas interessantes. As pessoas andam tão fúteis que às vezes é um alívio ter 

alguém para conversas sinceras. 

Às meninas lá de casa: Lu, Mayara e Cássia. Obrigada pela cumplicidade, por 

compartilharmos comida e por fazerem minhas noites e fins de semana divertidos. 

Aos meus amigos de Barbacena e ao Christiano e à Pâmella, por fazerem o 

fardo ficar mais leve quando dividimos o peso. 

Aos meus professores, desde os da alfabetização aos da UFF. Por me 

ensinarem muito do que eu sei. Em especial, Geraldo, Anderson e Albino: obrigada 

por confiarem em mim. A esse último e ao Javi: vocês conseguiram de fato despertar 

um certo ódio com suas correções, que tornaram este trabalho melhor. Obrigada! 

Ao Anderson Dutra, Javier Rodriguez e Eduardo Di Luca: por acreditarem no 

meu potencial e me proporcionarem oportunidades únicas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Engenheiro ou Engenheira em sua especialidade 

da polia ao guindaste sempre com criatividade 

sua planta é carregada de sonho e realidade 

do mestre de risco ao engenheiro na atualidade 

engenheiro brasileiro na engenharia da sociedade” 

Prof. Maurilo de Cerqueira Marinho 

 

---------------------------------------------------------------------- 

“A leitura faz do homem um ser completo; 

 a conversa faz dele um ser preparado,  

e a escrita o torna preciso” 

Prof. Mário Sérgio Cortella  



 
 
 
 

RESUMO 

 
O avanço técnico em perfuração de poços horizontais e estimulação de poços 

tornou possível a produção comercial de recursos não convencionais nos Estados 

Unidos, iniciada no ano de 2007. O Brasil é o 10º país na escala de detentores de 

reservas tecnicamente recuperáveis de gás de folhelho no mundo e a exploração 

deste recurso está ligada diretamente a desafios regulatórios e ambientais. Este 

trabalho visa apresentar o estado atual de reservas não convencionais onshore no 

Brasil e os desafios para seu desenvolvimento, utilizando como referência parâmetros 

já existentes em países como Argentina e Estados Unidos.  

Por fim, propõe um preço de equilíbrio (break even price) teórico para um ativo de 

produção de gás de folhelho hipotético no Brasil, baseado em premissas relativas ao 

ambiente regulatório e ambiental, bem como em dados proprietários e informações 

públicas disponíveis. 

Palavras-chave: gás de folhelho, regulação, recursos não convencionais 

  



 
 
 
 

ABSTRACT 

 
The developments in horizontal drilling and well stimulation have made possible 

the current surge in unconventional oil and gas commercial production in United 

States, beginning in 2007. Brazil is positioned as the 10th country in the world in terms 

of shale gas technical recoverable resources, being the major challenges in terms of 

exploration and production those related to regulation and environmental complexity. 

This paper looks to present the status of unconventional onshore reserves in Brazil 

and its development challenges, using as reference metrics already available for the 

Argentinian and United States markets. 

Finally, it proposes a theoretical breakeven price for a hypothetical shale gas asset in 

Brazil, based on public and proprietary available data and assumptions related to 

regulatory and environmental considerations. 

Key words: shale gas, regulation, unconventional resources, Brazil 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em junho de 2013, o CNPE (Conselho Nacional de Pesquisa Energética) 

aprovou a realização da 12ª Rodada de Licitações de Blocos – sob regime de 

concessão – realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) em 28 de novembro de 2013. Pela primeira vez no país, foram 

licitados blocos com o objetivo de permitir a exploração e produção de 

hidrocarbonetos de origem convencional ou não convencional onshore e 12 empresas 

arremataram 72 dos 240 blocos ofertados. O objetivo da rodada era incentivar a 

exploração em bacias de “Nova Fronteira Tecnológica” – pouco conhecidas 

geologicamente ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas – e bacias terrestres 

maduras - cujos campos encontram-se em declínio - de forma a permitir o 

aproveitamento da estrutura instalada e manutenção/aumento da oferta de energia, 

emprego e renda. Os critérios para apuração das ofertas eram Bônus de Assinatura, 

Programa Exploratório Mínimo (PEM) e Compromisso de Conteúdo Local. O PEM 

possuía uma série de exigências visando ampliar a quantidade de informações a 

respeito destes reservatórios, como, por exemplo: o primeiro poço perfurado na fase 

de exploração deveria atravessar o objetivo estratigráfico mínimo exigido e o 

concessionário deveria realizar amostragens e análises específicas. 

A atitude do órgão regulador demonstra o interesse cada vez maior na 

exploração de recursos não convencionais por parte do governo e das companhias, 

uma vez comprovado o sucesso de tal tecnologia de exploração nos Estados Unidos. 

O Brasil possui bacias terrestres maduras, como Recôncavo, Espírito Santo, Sergipe-

Alagoas e Potiguar, cujos recursos não convencionais poderiam ser explorados 

aproveitando-se a infraestrutura instalada, pois não há grandes expectativas de novas 

descobertas convencionais (CTMA/PROMINP, 2016). 

 Contudo, a exploração comercial de recursos não convencionais onshore 

esbarra ainda em entraves logísticos, regulatórios e econômicos, e a forma com os 

que os mesmos serão contornados é determinante para a viabilidade econômica de 

tal modelo de negócio. 

Este trabalho está estruturado de forma a apresentar o atual status das 

estimativas de recursos não convencionais no mundo, da produção atual nos países 

relevantes e da regulação existente nos mercados argentino e estadunidense. Em 
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seguida, são discutidas questões regulatórias e ambientais relevantes nos mercados 

supracitados e no brasileiro e, por fim, é feita uma comparação com ativos existentes, 

e um ativo hipotético no Brasil, de forma a determinar o preço breakeven teórico para 

o mesmo. 
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2 METODOLOGIA 
 

Visando traçar um panorama do cenário técnico, regulatório e ambiental a 

respeito da exploração de recursos não convencionais no Brasil e em dois países que 

desenvolvem comercialmente esta atividade (Estados Unidos e Argentina), foram 

utilizados materiais de referência disponíveis na literatura, como teses, artigos, 

outlooks, vídeos, resoluções, leis, dissertações, relatórios de agências e grupos 

econômicos, entre outros. 

De forma a verificar a viabilidade econômica do desenvolvimento da exploração 

não convencional no Brasil, foram estudados 34 ativos produtores de gás de folhelho 

nos Estados Unidos e Argentina através da ferramenta IHS Markit Vantage, de onde 

foram extraídas informações como CAPEX, OPEX, breakeven, taxa de retorno, 

royalties, taxas, número de poços, curva de produção, composição do fluido, entre 

outras. A curva de produção do campo Barnett Core, operado pela Total, também 

fornecida pela ferramenta IHS Markit Vantage, foi utilizada para o campo hipotético de 

gás de folhelho no Brasil, denominado Mica. 

Foi calculada a média amostral dos dados de custos de investimento, operação 

e facilidades, abertos por categoria, de cada um dos 34 ativos. Premissas e critérios 

qualitativos estabelecidos permitiram aplicar um multiplicador sobre cada custo (média 

amostral dos custos dos 34 ativos utilizados) e assim obter o custo teórico 

correspondente ao campo de Mica. Através da projeção do fluxo de caixa gerado pela 

produção e custos aplicados ao campo, foi possível obter o preço de equilíbrio sob o 

qual o campo de Mica teria um valor presente líquido igual a zero. A abertura dos 

custos considerados, premissas, dados do campo e critérios adotados se encontra no 

capítulo 8 deste trabalho. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO: Matriz Energética e Perspectivas 
 

O Acordo de Paris1, aprovado por representantes de 195 países na 21ª 

Conferência das Partes (COP21) realizada no final de 2015, inaugurou o que a 

Agência Internacional de Energia (IEA) chamou em seu World Energy Outlook (WEO) 

de 2016 de “nova era”. Com o compromisso de manter o aumento da temperatura 

média global abaixo de 2ºC, empresas, agências governamentais e organizações se 

preparam e atuam visando uma mudança na matriz energética mundial, impactando 

os mais diversos setores da economia. 

Enquanto o crescimento esperado do Produto Interno Bruto (PIB) mundial se 

dará a uma taxa mais moderada (3,5% ao ano até 2040) (WOO, 2017), o ganho de 

eficiência, a ascensão das fontes renováveis e a troca de papéis entre o petróleo e o 

gás natural como ator principal e coadjuvante, respectivamente, na matriz energética, 

marcam o que se espera para os próximos 22 anos. 

Ainda que com uma taxa menor, a população mundial tende a crescer, 

alcançando 9,2 bilhões de pessoas em 2040, número atribuído principalmente aos 

países em desenvolvimento; e, em geral, a população fica mais velha em função da 

queda de natalidade e do aumento da expectativa de vida. China e Índia são os 

alavancadores do PIB mundial, enquanto potências da Europa e Estados Unidos 

(EUA) crescem a curto passo. Prevê-se que os países em desenvolvimento serão 

responsáveis por ¾ do crescimento total do PIB nesse período (WOO, 2017).  

O crescimento econômico é um dos principais drivers para a demanda 

energética, que deve ser 30% maior em 2040 (IEA, 2017). A relação PIB/per capita e 

a demanda por petróleo categoria pode ser vista no Gráfico 1: 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Em junho de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída dos EUA do 
Acordo de Paris, alegando que o Acordo não impõe esforços bem distribuídos entre os países e desta 
forma prejudica a economia do seu país. Os EUA se juntaram à Nicarágua e Síria, os únicos países 
que não haviam assinado o acordo. Líderes de potências como Alemanha, França e China 
manifestaram seu repúdio à decisão e ratificaram o compromisso do Acordo. A ONU afirmou que o 
processo de saída dos EUA pode levar 4 anos. 
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Gráfico 1 – Demanda de petróleo por categoria 

 
* Segundo paridade de compra de 2011 
 

Fonte: OPEP, 2017 
 

O aumento da demanda energética por fonte pode ser visto no Gráfico 2: 
 
Gráfico 2: Demanda energética mundial por fonte 

 
Fonte: OPEP, 2016 
 
     Olhando com mais detalhe para os combustíveis fósseis no Gráfico 2, 

observa-se que o gás deverá ultrapassar o carvão por volta de 2033 e o petróleo em 

aproximadamente 2039. 
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Percebe-se ainda o ganho de mercado da fonte hidráulica no médio prazo, 

tendendo para um platô a partir de 2026. Os “outros renováveis” (primordialmente 

energia solar e eólica) crescem fortemente, juntamente com a fonte nuclear (7,0 e 

1,8% p.a. respectivamente): 
 
Tabela 1: Taxa de crescimento anual por fonte, de 2016 a 2040 
 

Fonte CAGR* 
Gás Natural 1,6% 
Óleo 0,5% 
Carvão 0,0% 
Nuclear 1,8% 
Hidráulica 1,3% 
Renováveis 7,0% 

* Compound Annual Growth Rate 

Fonte: BP, 2018 
 

 
Gráfico 3: Matriz Energética em 2016 e 2040, em Btep 
 

   
** Inclui biocombustíveis 
Fonte: BP, 2018 

 
Analisando o Gráfico 3, podemos perceber que os combustíveis fósseis 

respondiam por 85% da demanda mundial em 2016. A previsão para a fatia dos 

fósseis em 2040 ainda será 74% e o crescimento esperado do gás é de 2,1% ao ano 

segundo o World Oil Outlook (WOO) e 1,6% a.a. segundo a BP. O gás é o combustível 

fóssil considerado mais limpo, por gerar um menor teor de dióxido de carbono (CO2) 

em sua combustão. Apesar de os produtos e subprodutos de uma queima variarem 

em função de fatores como a qualidade do combustível, a natureza do processo de 

combustão e os níveis de injeção de comburente, os dados comprovam a relevância 
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do gás natural neste quesito (IEA, 2017). 

 Esse combustível tem apresentado consumo crescente no mundo, veja o 

Gráfico 4: 

 
Gráfico 4: Consumo mundial histórico de gás natural 

 
Fonte: BP, 2017 

 
A respeito dos renováveis, as energias solar e eólica apresentaram um 

crescimento exponencial no consumo depois dos anos 2000, conforme os Gráficos 5 

e 6: 
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Gráfico 5: Consumo mundial histórico de energia solar2 

 
Fonte: BP, 2017 
 
Gráfico 6: Consumo mundial histórico de energia eólica2 

 
Fonte: BP, 2017 

 
O alto Capital Expenditure (CAPEX) requerido para projetos como usinas 

eólicas e plantas solares tem a vantagem de ser compensado pelo mínimo custo 

operacional (OPEX), como, por exemplo, o custo zero com combustível: vento e luz 

solar (WOO, 2016). Uma cuidadosa estratégia deve ser traçada para que sistemas 
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operem com razoável grau de flexibilidade para a instável disponibilidade de 

combustível regida pela natureza. Além disso, a capacidade de estocar em períodos 

de geração abundante, em detrimento de épocas escassas, é condição sine qua non 

para a implementação dessa tecnologia de forma consolidada no mercado. Por se 

encarregarem da geração elétrica, os renováveis tendem a ocupar gradativamente o 

espaço do gás e do carvão (WOO, 2016). 

O consumo de petróleo perde espaço essencialmente no setor de geração 

elétrica com o advento das fontes eólicas e solar, e no setor de transporte. Em 2016 

haviam 2 milhões de carros elétricos no mundo, sendo 750 mil veículos vendidos neste 

mesmo ano (IEA, 2017). A IEA prevê que em 2025 haverá 50 milhões de carros 

elétricos no mundo e mais de 280 milhões em 2040, reduzindo a demanda de óleo em 

2,5 MM bbl/d (IEA, 2017). O progressivo investimento em pesquisa e desenvolvimento 

tem tido como resultado um menor custo de baterias, com crescentes níveis de 

autonomia, fazendo com que esse tipo de tecnologia ganhe mais espaço no mercado, 

somado aos incentivos governamentais (IEA, 2017; WOO, 2017). 

É previsto aumento do consumo de gás natural em todo o mundo, liderado pela 

demanda da China e do Oriente Médio, com exceção do Japão, onde a energia 

nuclear deve ser reintroduzida. Em 2040, espera-se que o consumo chinês cresça 

mais do que 400 bilhões de metros cúbicos (m3). A grande expansão do gás natural 

liquefeito facilita (GNL) o trade e permite que países não produtores substituam o 

carvão com facilidade, gerando competição e diversificação no mercado. Existem 140 

bilhões m3 de capacidade nominal de liquefação em construção, principalmente nos 

EUA e na Austrália. A oferta de gás cresceu fortemente a partir de 2010, com o boom 

do gás de folhelho nos EUA, país que exportou 5 bilhões de m3 em 2016, ano no qual 

a exportação de GNL superou pela primeira vez a importação (EIA, 2017). Países do 

leste da África (como Moçambique e Tanzânia), além do Catar, também tendem a se 

destacar na exportação (IEA, 2016). 

Como mencionado, o gás natural é considerado o combustível fóssil mais limpo 

e sua gradual substituição tem contribuído para a redução nas emissões de gás 

carbônico e melhora na qualidade do ar. Seu uso foi massificado pela substituição do 

carvão e mais recentemente do óleo, tendência essa que tende a permanecer, e atuar 

como ponte na transição para energias renováveis, especialmente em países em 

desenvolvimento. É previsto que o uso de gás natural aumente em 45% nos próximos 

25 anos, facilitado pela possibilidade de transporte via GNL, que permite o acesso de 
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países não produtores (IEA, 2017).  

O posicionamento dos novos investimentos em plantas de liquefação, dutos e 

navios cargueiros é fator chave para o trade off do gás no mundo. Novos investimentos 

no upstream são ditados por demanda e pelo preço, visto no Gráfico 7: 

 
Gráfico 7:  Projeção dos preços de gás natural 

Adaptado de IEA, 2017 
 

As projeções indicam um leve aumento do preço, tendendo a um platô no longo 

prazo, devido ao gás tender cada vez se tornar uma commodity global, com a 

mobilidade proporcionada pela liquefação, o que reduzirá a diferença de preços entre 

as regiões geográficas. Até então, o preço do gás natural possui uma forte sinergia 

com o preço do barril de petróleo, impactado por fatores político-econômicos, como o 

aumento de produção dos países da OPEP que tinha entre seus objetivos desacelerar 

os massivos investimentos em produção não convencional nos EUA (levando o barril 

chegar a USD26 em janeiro de 2016); ou, ainda, o acordo firmado entre a organização 

e alguns países externos para corte na produção, no final do mesmo ano, elevando o 

preço do barril de petróleo e, consequentemente, o do gás natural. 

 

3.1 O cenário energético brasileiro 
 
Detentor de recursos naturais em abundância, o Brasil apresenta uma matriz 

energética bem distribuída, com grande participação de fontes renováveis (44% em 

2016). Isso se deve à grande capacidade hídrica para geração hidráulica e à produção 
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através de etanol e bagaço de cana de açúcar. Conforme Gráfico 8 os combustíveis 

fósseis representam 53% da oferta interna bruta, sendo o gás natural responsável por 

12% (MME, 2017). 

 
Gráfico 8: Oferta Interna Bruta de energia no Brasil  

 
Fonte: MME, 2017 

 
Se tratando do consumo, em 2016 foram consumidas 240 MMtep com fim 

energético. Os setores industrial e de transportes são os mais representativos, 

conforme pode-se observar no Gráfico 9: 
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Gráfico 9: Consumo energético por setor 

Fonte: MME, 2016 
 
O setor de transportes acompanhou o aumento do poder de compra e 

qualidade de vida da população até 2014, bem como a disseminação de viagens 

aéreas entre as classes B, C e D. O consumo industrial reflete de forma mais 

acentuada os efeitos das crises internacionais, como podemos verificar o 

comportamento em “V” mostrado no Gráfico 9, entre os anos de 2008 e 2010 e o 

enfraquecimento da economia nacional a partir de 2014. Os demais setores 

apresentaram sutil aumento desde 2006. Em se tratando do consumo por fontes, o 

petróleo apresentou um aumento de 15,5% desde 2006, enquanto o gás natural teve 

incremento de 94% (MME, 2016). Isso mostra que o país segue a tendência mundial, 

de aumento da participação de gás natural na matriz energética, devido ao seu caráter 

de “baixo carbono”. 

O Gráfico 10 retrata a disponibilidade de gás natural no Brasil e o consumo 

por finalidade: 
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Gráfico 10: Usos do gás natural em 2016 

Fonte: MME, 2017 
 

A taxa de reinjeção em certos campos do Pré-Sal aproxima-se de 30%. Em 

suma, importamos gás para consumo e o que produzimos temos em parte que 

reinjetar. Há dois fatores aí que se deve considerar: i) a capacidade de processamento 

das plataformas e, ii) a recuperação secundária de reservatórios. O maior campo 

produtor de gás atualmente é um campo do pré-sal, Lula. Os reservatórios do pré-sal 

possuem grande porcentagem de gás associada ao óleo e o país tende a produzir 

cada vez mais gás com o desenvolvimento dessas reservas. Contudo, o 

processamento de gás associado ao óleo é um desafio em termos tecnológicos (teor 

de CO2, compressores, tubulações – também ligados à composição do gás) e por 

muitas vezes uma plataforma é “topada” pelo processamento de gás. Além disso, a 

exportação do gás produzido a grandes distâncias da costa exige elevados 

investimentos de infraestrutura, que nem sempre se mostram viáveis. 

De forma a suprir as necessidades energéticas, o Brasil importa gás 

principalmente da Bolívia. Contudo, o aumento da demanda impulsionado pelas novas 

tendências do mercado energético requer uma maior disponibilidade de gás no 

mercado. A relação reservas/produção (R/P) boliviana era 116 anos em 2000 e 

passou a 14 anos em 2016 (BP, 2017; VALOR, 2017), o que sugere que o governo 

boliviano possivelmente repensará seu posicionamento no mercado, ao expirar (em 

2019) o seu maior contrato com a Petrobras que fornece atualmente 18 MMm³/d ao 

Brasil (ABEGÁS, 2017). A existência de grandes reservas de gás em território 

nacional, bem como as projeções de aumento de demanda indicam dois caminhos: 
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como alternativa, contribuindo para a menor dependência energética e diversificação 

da matriz. 

Do ponto de vista de mercado, a Petrobras respondia em setembro de 2017 

por 76 % da produção de gás no país, e detém o monopólio, ainda que não oficial, da 

transmissão e distribuição, com participação, através de suas subsidiárias, em 20 das 

26 distribuidoras do território brasileiro. Contudo, o seu plano de desinvestimentos 

divulgado ao mercado prevê aberturas que possibilitariam maior participação de 

outros agentes. Com essa motivação, em julho de 2016 o MME anunciou a iniciativa 

do Programa “Gás para Crescer”, que visa dinamizar o mercado, propondo: 

a) compartilhamento de estruturas, consideradas “essential facilities”, como 

dutos de escoamento e unidades de processamento, diminuindo custos e a 

ociosidade de instalações; 

b) maior integração entre o setor elétrico e o de gás natural, uma vez que este 

deve exercer papel essencial perante a intermitência das fontes renováveis, 

crescentes na matriz energética;  

c) restrições quanto à indicação a diretores ou membros de conselhos de 

administração de empresas distribuidoras, por empresas produtoras, 

visando evitar contratos unilaterais; 

d) dinamização de um mercado livre, permitindo venda direta dos produtores 

para consumidores finais; 

e) entre outras iniciativas. 

O programa conta com uma lei proposta, o substitutivo do projeto de lei 11.909/2009, 

em vias de ser aprovada na Comissão de Minas e Energia da câmara dos deputados, 

até a data de publicação deste trabalho. 

Na perspectiva do consumo, o uso energético é a principal finalidade do gás, 

seja para geração elétrica (25% do consumo) ou uso industrial (21%). Em termos de 

geração elétrica, o gás representou, em 2016, 9,1% da matriz elétrica brasileira, 

ficando atrás somente da geração hidráulica (MME, 2017). 

O gás é o principal combustível de usinas termelétricas. Estas representam 

27% da capacidade instalada brasileira e são acionadas em situações de baixos níveis 

de reservatórios utilizados para geração hidráulica (MME, 2017). Como a geração 

hidráulica possui fator de sazonalidade, as usinas térmicas são recursos fundamentais 

para a segurança energética do país. 
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4 A EXPLORAÇÃO NÃO CONVENCIONAL 
 

4.1 O que é shale gas? 
 

A tradução para o termo em português é “gás de folhelho”- mas, muitas vezes, 

o termo é traduzido incorretamente como “gás de xisto”. Xisto é o termo geral para 

uma rocha metamórfica cristalina acentuadamente foliada, cuja composição 

predominante é de minerais micáceos orientados. É possível que haja acumulações 

de hidrocarbonetos nos chamados xistos betuminosos, que em geral não são xistos, 

mas sim folhelhos (MINEROPAR, 2017). 

Um folhelho é uma rocha sedimentar finamente laminada com predominância 

de grãos de argila, em geral de baixa permeabilidade e boa porosidade, que no 

processo de geração de petróleo pode exercer o papel tanto de rocha geradora quanto 

de rocha selante (SCHLUMBERGER, 2017). Em algumas acumulações, essas rochas 

podem possuir reservas de hidrocarbonetos e o avanço de técnicas como o 

faturamento hidráulico e a perfuração direcional permitiu que tais reservas se 

tornassem recuperáveis. 

Essas acumulações são classificadas como não convencionais por não 

ocorrerem da forma tradicional no processo de geração de petróleo (não há migração 

de hidrocarbonetos para a rocha reservatório). Assim como o folhelho, outras 

formações podem acumular tanto óleo quanto gás, como xistos e os chamados 

reservatórios “tight”, (termo geral para rochas com baixíssima permeabilidade, porém 

com composição predominante de silte) (SCHLUMBERGER, 2017). 

 

4.2 Recursos não convencionais 
 

  Levantamentos da Advances Resources International Inc Data (ARI) e da 

Energy Information Administration (EIA) mostram a ocorrência de recursos de gás e 

óleo de folhelho no mundo: 
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Figura 1: Bacias com formações de gás e óleo de folhelho 

 
Fonte: EIA, 2013 
 
Os estudos para estimativa foram conduzidos através de cooperação entre 

instituições para levantamento de dados geológicos das bacias, considerando as 

informações disponíveis para comparação com ativos de características semelhantes 

nos EUA, de forma a determinar o fator de recuperação. Os volumes de recursos 

tecnicamente recuperáveis, isto é, que poderiam ser produzidos com a tecnologia 

disponível, foram obtidos multiplicando o volume de óleo ou gás in place pelo fator de 

recuperação estimado (EIA, 2013). 

As maiores reservas destes recursos estão distribuídas conforme mostram as 

Tabelas 2 e 3: 

 
Tabela 2: 10 países com maiores recursos de tight oil recuperáveis no mundo 

País Tight Oil3 (Bbbl) 

Rússia 75 
EUA 58 
China 32 
Argentina 27 
Líbia 26 
Austrália 18 
Venezuela 13 

  
 

                                                           
3 O termo tight oil se refere ao óleo presente em acumulações de baixíssima permeabilidade, o que 
inclui carbonatos e arenitos, e também folhelhos. Sendo assim, o denominado shale oil está incluído, 
de acordo com definição adotada pela EIA. 
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(continuação) 
México 13 
Paquistão 9 
Canadá 9 
Outros 65 
Total mundial 345 

Fonte: EIA, 2013 
 
Tabela 3: 10 países com maiores recursos de gás de folhelho recuperáveis no mundo 
 

 País 
Gás de folhelho  
(trilhões de m³) 

China 31,57 
Argentina 22,71 

Argélia 20,02 
EUA 18,83 

Canadá 16,23 
México 15,43 

Austrália 12,37 
África do Sul 11,04 

Rússia 8,07 
Brasil 6,94 
Outros 43,47 

Total mundial 206,68 
 

Fonte: EIA, 2013 

 

É notável a participação de China, Rússia, Estados Unidos, Argentina e Argélia 

na detenção de reservas não convencionais. Contudo, devido a desafios regulatórios 

e ambientais, apenas Estados Unidos, Canadá, China e Argentina tem atividade 

exploratória com fim comercial. Nos EUA, os plays de Marcellus, Utica, Bakken, Eagle 

Ford e Permian merecem destaque, enquanto na Argentina a atividade se dá 

basicamente no campo de Vaca Muerta. 

 

4.2.1 Recursos não convencionais no Brasil 

 
As estimativas feitas em 2013 pela EIA consideram 5,3 bilhões de barris de 

tight oil no Brasil. Contudo, as estimativas para gás são mais animadoras: são 

estimados 6,9 trilhões de m³ de gás de folhelho no território brasileiro (EIA, 2013), 

distribuídos conforme a figura 2: 
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Figura 2: Distribuição de recursos não convencionais no Brasil 
                           

 
Fonte: EPE, 2015 
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4.3 Produção: estado atual 
 

4.3.1 Estados Unidos 

 
Os Estados Unidos é o país pioneiro e mais desenvolvido na técnica de 

exploração de gás de folhelho e tight oil. O desenvolvimento da técnica de faturamento 

hidráulico e a perfuração direcional permitiram que em 2000 a Mitchell Energy and 

Development Corporation desenvolvesse uma técnica de fraturamento hidráulico que 

viabilizasse a produção comercial de gás de folhelho (EIA, 2017). Outras companhias 

começaram então a explorar gás do campo de Barnett (Texas), a primeira formação 

não convencional desenvolvida comercialmente. 

A produção de gás de folhelho dos Estados Unidos representou, em 2016, mais 

que a metade de todo o gás produzido nos reservatórios do país. Enquanto a produção 

convencional tem apresentado constante declínio, o desenvolvimento de campos não 

convencionais permitiu que a produção do país aumentasse desde 2005 e em 2014 

os EUA se tornassem volumetricamente autossuficientes (Produção ~ Consumo) 

(EIA, 2017). 

A operação não convencional atingiu mais de 60% da produção tanto de óleo 

quanto de gás dos EUA (EIA, 2017). De importador, o país passou ao status de 

possível exportador de hidrocarbonetos (com especial potencial para GNL). O Annual 

Energy Outlook 2017 (AEO) da EIA prevê que o país se tornará exportador líquido 

após 2020 na maior parte dos cenários. 
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Gráfico 11: Produção de gás nos Estados Unidos 

 
Fonte: EIA, 2017 

 
Em 2016, os mais de 2,5 Bm3/d de gás produzidos provinham das seguintes 

fontes, conforme Gráfico 12: 

 
Gráfico 12: Produção de gás natural nos EUA por fonte 

  
Fonte: EIA, 2017 
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Gráfico 13: Produção óleo nos EUA por fonte 

 
Fonte: EIA, 2017 
 
A produção não convencional é uma atividade cuja extração se dá em projetos 

de curto prazo, pois em geral os poços atingem o pico de produção no 1º mês e 

possuem declínio acentuado nos primeiros 12 meses de produção (LUND, 2014), 

ficando a continuidade da sua operação limitada a baixas vazões após este período. 

Esse efeito se deve ao grande diferencial de pressão inicial, que é minimizado ao 

longo da produção, conforme ocorre nos poços convencionais, porém com o 

agravante de uma menor permeabilidade, que limita ainda mais as vazões (DARCY, 

1856). 

Para Lund (2014) a análise de curvas de declínio também pode ser aplicada 

para poços não convencionais. A análise de curvas de declínio de produção para 

poços tem sido usada por décadas e se mostrado eficaz, tendo como vantagem a 

simplicidade de dados imputados: o histórico de produção, que pode ser extrapolado 

para prever comportamentos futuros. A curva teórica de declínio de um poço é 

apresentada no Gráfico 14: 
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Gráfico 14: Curva de declínio teórica de um poço não convencional 
 

 
Adaptado de Lund, 2014 
 
Em um estudo de 53 poços de óleo em Eagle Ford (EUA) constatou-se uma 

taxa de declínio de 75,2% para o primeiro ano e 46,0% para o segundo ano de 

produção (LUND, 2014). 

Apesar da curta vida dos poços, a produção dos diversos campos dos EUA tem 

crescido na maioria das regiões exploradas, apresentando períodos de queda apenas 

em momentos de baixo preço do barril, veja a produção diária nos meses de dezembro 

dos sucessivos anos nos Gráficos 15 e 16: 
Gráfico 15: Produção de tight oil por região nos Estados Unidos4

 
Fonte: EIA, 2017 
 

                                                           
4 A região de Appalachia compreende os plays de Marcellus e Utica, e a região denominada Anadarko 
inclui a maior parte da produção da bacia de mesmo nome (Oklahoma e Texas). 
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Gráfico 16: Produção de gás de folhelho por região nos Estados Unidos5 

Fonte: EIA, 2017 
 
 

4.3.1.1 O perfil das empresas 

 

É válido notar que predominam as empresas chamadas “independentes” 

neste tipo de atividade. Entende-se aqui por independentes, empresas de cadeia 

não integrada, de pequeno porte e com atuações regionais. 

A flexibilidade do modelo de negócios de exploração de hidrocarbonetos não 

convencionais permite que empresas menores invistam e obtenham retorno a curto 

prazo, pois o menor tempo de pay back dos projetos viabiliza geração de caixa que 

permite novos investimentos. Isso atrai pequenas empresas, devido à alta 

lucratividade da indústria. Entretanto, as majors, que possuem maior capacidade de 

investimento e são mais alavancadas, capitaneiam projetos de alto risco e maior 

retorno, com maiores frações recuperadas, garantindo retorno a longo prazo. 

 O Gráfico 17 mostra a participação dos dois tipos de operadoras na produção 

não convencional dos Estados Unidos: 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5 A região de Appalachia compreende os plays de Marcellus e Utica, e a região denominada 
Anadarko inclui a maior parte da produção da bacia de mesmo nome (Oklahoma e Texas). 
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Gráfico 17: Distribuição da produção de óleo e gás de folhelho nos Estados Unidos 

  
* Contempla as empresas Anadarko, BP, Chevron, Exxon Mobil, Occidental, Repsol, Shell, Statoil e ConocoPhillips 

Fonte: shaleprofile.com 
 

As maiores empresas independentes se originaram da Revolução do 

Unconventional no país ou ainda de fusões nesta época, situando-se 

estrategicamente em regiões do país, como os campos de Marcellus e Utica, 

Woodford, Barnett e Eagle Ford, por exemplo. As maiores operadoras deste tipo têm 

sua produção mostrada na Tabela 4: 
 
Tabela 4: Principais operadores de reservas não convencionais nos Estados Unidos em    
dezembro de 2017 
 

Empresa Produção de gás diária (MM m³/d) 

Chesapeake 135 
Cabot 60 
EQT 46 

Exxon Mobil 37 
Anadarko 28 

Outros 1.070 
EUA 2.738 

% Unconventional 50% 
 
 

Ainda que algumas empresas se destaquem, a produção é bastante 

pulverizada, pois o volume diário da maior produtora, Chesapeake, não supera a de 

um FPSO do pré-sal (150-180 Mbbl/d). 
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4.3.2 Argentina 

 
Esse país possui cerca de 332 bilhões de m³ de reservas de gás provadas e de 

acordo com a Tabela 3, é o segundo país com recursos recuperáveis de gás de 

folhelho. Suas principais bacias são Neuquén e Austral, com 44,5% e 33% das 

reservas, respectivamente (GOMES, 2016) e a primeira é o atual centro das atividades 

não convencionais. Os operadores, a partir de 2010 conseguiram reverter o então 

declínio de produção dos campos convencionais desenvolvendo reservatórios de tight 

gas. 

Com uma produção mais incipiente, a Argentina tem se destacado com a 

produção na formação Vaca Muerta, localizada na Bacia de Neuquén. Em 2016 a 

produção não convencional representou 39% da produção de gás do país, oriunda 

principalmente da bacia de Neuquén (MINISTERIO DE ECONOMÍA E 

INFRAESTRUCTURA, 2017).  

 A produção de petróleo é liderada pela estatal Yacimientos Petroliferos 

Fiscales (YPF), que produziu 42% do total produzido no país em 2016. Chevron 

Argentina e Tecpetrol representaram 13% e 7%, respectivamente. Na produção de 

gás, a maior empresa é a Total Austral, com 31%, seguida pela YPF e Petrobras 

Argentina (22% e 12%, respectivamente) (MEyM, 2017). 

 O tight gas é o principal hidrocarboneto das formações não 

convencionais argentinas, e representou aproximadamente 80% do total em 2017 

(NEWSBASE, 2017). O país tem apresentado uma produção crescente ao longo dos 

anos. Em 2025, o governo espera que 50% da produção de gás natural no país 

provenha de fontes não convencionais, crescendo 14,9% a.a. no cenário base (MEyM, 

2016). 
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Gráfico 18: Produção não convencional da Argentina 
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5 REGULAÇÃO: estado atual 
 

5.1 Estados Unidos 
 

O mercado estadunidense é bem pulverizado, como mostrado pela Tabela 4, 

onde nota-se que a maior empresa detém menos de 10% da produção não 

convencional total. Diferentemente de outros países, a posse dos recursos minerais 

no subsolo pertence ao proprietário do solo nos Estados Unidos. Isso implica no 

pagamento de royalties pelas empresas exploradoras ao proprietário, mediante 

acordo prévio. Em terras federais o royalty é recolhido para a União. 

A regulação das atividades de E&P é feita a nível dos estados (e por vezes até 

a nível regional), através de suas agências e órgãos reguladores (exemplo: Railroad 

Commission of Texas, Oklahoma Corporation Commision – Oil and Gas Conservation, 

Pennsylvania Department of Environmental Protection – Office of Oil and Gas 

Management). Os estados são livres para efetuar a regulação da produção e 

exploração de recursos minerais e possuem especificidades a respeito de log de 

cimentação requeridos, divulgação de composição de fluido de fraturamento utilizado, 

taxação das atividades, condições de armazenamento de fluidos, etc. 

As atribuições de licenciamento ambiental são exercidas por órgãos de 

proteção ambiental de cada estado e assuntos como descarte e tratamento de água, 

poluição do ar e divulgação da composição de fluidos de fraturamento são por vezes 

tratadas por órgãos específicos a nível regional, mediante orientações gerais de 

agências nacionais. 

Em propriedades federais e fronteiras entre estados o Bureau of Land 

Management (BLM) tem o poder de supervisionar/conceder a atividade. A avaliação 

ambiental nessas áreas é regulada pelo US National Environmental Policy Act 

(NEPA), sob supervisão do Federal Council for Environemntal Quality (CEQ). 

Há uma forte discussão nos Estados Unidos a respeito da eficácia da regulação 

ambiental a nível estadual. A Environmental Protection Agency (EPA) estabelece 

padrões para água potável e tratamento de água através do Safe Drink Water Act 

(SDWA). Este ato estabeleceu que a injeção de água de descarte deve requerer uma 

permissão de Underground Injection Control (UIC) do governo local ou estadual. Outra 

legislação, o Clean Water Act (CWA) proíbe descarte de água em corpos hídricos e é 
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diretamente aplicável a nível dos estados. É necessária uma permissão para descarte 

de resíduos de operações de fraturamento hidráulico em corpos hídricos. Outra 

orientação a nível nacional estabelecida é o Clean Air Act (CAA) que estabeleceu os 

limites de poluição aérea em todo o país através dos National Ambient Air Quality 

Standards (NAAQS). As emissões oriundas da atividade não convencional estão 

submetidas indiretamente a estes limites, que podem ser ainda mais restritos 

mediante legislações estaduais/regionais. 

No caso da divulgação de produtos químicos utilizados, não há nenhuma 

legislação a nível federal. De acordo com o Ground Water Protection Council (GWPC), 

em 2016, 23 agências requeriam divulgação dos volumes de água utilizados em suas 

operações de fraturamento hidráulico, enquanto 24 requeriam divulgação dos insumos 

químicos utilizados para fraturamento hidráulico e seus volumes. Dos 24, 19 utilizam 

como ferramenta o site FracFocus (http://fracfocus.org/welcome). Em novembro de 

2017, haviam sido feitas 114.000 divulgações no site, por 1.040 empresas. (GWPC, 

2017). O BLM através de uma lei publicada em março de 2015, estabeleceu que em 

terras federais também é requerida a divulgação dos químicos e propantes utilizados 

(Federal Register 16130), através do FracFocus em 30 dias após a operação de 

fraturamento. Ainda segundo o GWPC, em janeiro de 2016 nove agências requeriam 

testes em poços de água adjacentes. 

A respeito da transmissão de gás, a Federal Energy Regulatory Commission 

(FERC) autoriza a construção e instalação de gasodutos, estações de tratamento e 

hubs interestaduais, em consonância com outras agências (como de proteção 

ambiental, por exemplo) (EIA, 2018). Os gasodutos de transporte restritos aos limites 

do estado são submetidos à regulação das agências e órgãos estaduais. Em 2013 

existiam 210 pipelines distribuídos pelo país. 

No setor de distribuição, existem franquias regionais, de capital privado e 

governamental, reguladas pelas State Public Utility Commissions. Uma diferença em 

relação ao mercado brasileiro é que o consumidor pode escolher seu supplier em mais 

de 20 estados. O fornecedor utiliza a estrutura instalada, seja própria ou não, para 

entrega do gás. 

Não há regulação de preço das commodities, o mercado é livre. Existem 

incentivos fiscais regionais para atração de investimentos, prática comum 

estabelecida por governos, mas os preços seguem as cotações de referência no país: 

em geral West Texas Intermediate (WTI) para petróleo e Henry Hub para gás. 
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5.2 Argentina 
 

O cenário regulatório das atividades de E&P se assemelha ao brasileiro, no 

sentido de que há um principal operador controlado pelo governo no país: a YPF 

Argentina. O Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MAyDS), 

através da Secretaria de Meio Ambiente, elabora leis e regulações por meio de suas 

agências a nível provincial. O Ministério de Energia e Minas (MEyM) propõe 

resoluções para regular as atividades técnicas. Os governos provinciais, após 

realizarem a concessão, supervisionam a operação.  

Em relação à legislação ambiental, as atividades têm resoluções elaboradas 

pela Secretaría de Energía de la Nación (SE), que possuem orientações quanto a 

procedimentos de exploração e produção de hidrocarbonetos, estudos ambientais e 

abandono de dutos, por exemplo. A província de Neuquén estabeleceu o decreto 

1483/2012, direcionada à exploração não convencional. É previsto que todos os 

projetos não convencionais deverão possuir licença ambiental prévia a sua execução, 

contendo a descrição do processo de tratamento da água de flowback, de substâncias 

químicas utilizadas no fluido de fraturamento, previamente aprovadas pela lei 24.051 

de resíduos perigosos e autorização pela Subsecretaría de Minéria e Hidrocarburos. 

Há ainda orientações a respeito de análises físico-químicas, armazenamento e 

descarte da água, fonte fornecedora de água para a operação, entre outros. 

A respeito da transmissão e distribuição de gás, a Lei 24.076 (1992) determinou 

claras restrições sobre integrações verticais e controle em diferentes segmentos da 

cadeia de valor. Desta forma, o Ente Nacional Regulador de Gás (ENARGAS) regula 

o mercado, operação e preço da distribuição de gás. Segundo a mesma lei, as 

importações não precisam de aprovação do poder executivo, ao contrário das 

exportações. Na prática, apesar de nenhuma legislação formalizada, a YPF através 

da ENARGAS possui o monopólio das importações de gás e GNL do país.  

De forma a incentivar o desenvolvimento das reservas não convencionais 

argentinas e estimular novas descobertas, a então presidente Cristina Kirchner lançou 

em 2008 o programa “Gas Plus”, que permitia aos produtores de determinados tipos 

de reservatórios assinarem contratos com preços de venda ao mercado interno 

superiores aos praticados pelo mercado. Formalmente, os preços não são regulados 

no país, mas desde então o governo criou iniciativas como essa e os programas Plan 
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Gas I e II, vigentes inclusive na administração Mauricio Macri (2015-2019). O Plan 

Gas I, Programa de Estímulo a Injeção Excedente de Gás Natural, criado em 2013, 

prevê o preço de USD 7,5/MMbtu (USD 0,28/m³) de gás vendido como excedente 

(acima da injeção base ajustada declarada pela empresa). Em caso de venda abaixo 

do valor, o governo se compromete a pagar ao produtor a diferença. Ainda no mesmo 

ano, foi lançado o Plan Gas II, denominado Programa de Estímulo à Injeção de Gás 

Natural para empresas com injeção reduzida, que prevê preços de venda de USD 4 a 

7,5/MMbtu de acordo com a proporção de gás produzido acima da injeção base 

declarada pela empresa. 

O presidente Macri declarou a intenção de nivelar os preços com o mercado 

internacional até 2017 e estabeleceu um acordo com grande parte dos produtores e 

refinadores que fixou preços para o cru Medanito (da bacia de Neuquén) 

mensalmente, de janeiro a dezembro de 2017. O acordo prevê revisão em caso de 

valor do Brent variar acima de USD 1 em relação ao fixado por 10 dias consecutivos 

no mês ou em caso de cotações da commodity internacional abaixo de USD 45/bbl 

por 10 dias consecutivos. 

No gás natural, o incentivo de USD 7,5/MMbtu deve cair para USD 6 em 2021, 

antes de retornar à influência mais efetiva do mercado em 2022, quando se espera 

uma média de USD 4/MMbtu (S&P, 2017). 

  

5.3 Brasil 
 

Até o momento, pouco se tem estabelecido em termos de legislação para a 

exploração de recursos não convencionais no país. A ANP regulamentou a resolução 

nº 21 de 10 de abril de 2014, que contém direcionamentos e orientações para a 

atividade de fraturamento hidráulico6 em reservatório não convencional acerca de 

sistemas de gestão ambiental, divulgação de relatórios com informações específicas 

sobre produtos, composição e volume de água utilizada nos fraturamentos, etc. 

Contudo, tal resolução precisa ser refinada, pois muitos critérios a serem 

                                                           
6 A definição de fraturamento hidráulico segundo a ANP descreve uma “técnica de injeção de fluidos 

pressurizados no poço, em volumes acima de 3.000 m³, com objetivo de criar fraturas em determinada 

formação cuja permeabilidade seja inferior a 0,1mD viabilizando a recuperação de hidrocarbonetos 

contidos nessa formação” (ANP, 2014). 
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atendidos ficam na subjetividade. Como exemplo pode-se citar o Artigo 7º, que 

estabelece que o alcance máximo das fraturas projetadas esteja “a uma distância 

segura dos corpos hídricos existentes”. (ANP, 2014). Ou ainda, Artigo 12: (...)”o 

operador somente poderá dar continuidade ao projeto caso seja insignificante a 

possiblidade de que fraturas geradas ou a reativação de eventuais falhas 

preexistentes se estenda até intervalos não permitidos(...)” (ANP, 2014). 

É estabelecido pela lei complementar nº 140 de 2011 que o licenciamento 

ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural compete 

ao órgão ambiental estadual, quando circunscritas a um único estado. Contudo, o 

decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015, determinou que “a produção, quando 

realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e gás natural, em ambiente 

marinho e em zona de transição terra-mar (offshore) ou terrestre (onshore), 

compreendendo as atividades de perfuração de poços, fraturamento hidráulico e 

implantação de sistemas de produção e escoamento”, será licenciada a partir de órgão 

ambiental federal competente. (Casa Civil, 2015). 

Permanece ainda, a dúvida a respeito das atividades de exploração de recursos 

não convencionais. Como o decreto não é abrangente nesse aspecto, supõe-se que 

essa fase seja de responsabilidade do órgão ambiental estadual, como rege a lei 

complementar 140. 

Devido à existência de grandes lacunas em relação à regulação dos impactos 

sociais e ambientais causados pelas atividades de exploração não convencional, 

protestos por parte de Organizações Não Governamentais (ONGs) e instituições como 

a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Ibama, seguidos de 

ações interpostas pelo Ministério Público Federal, tiveram o objetivo de aplicar 

restrições aos contratos assinados ou interromper os ainda não formalizados. A 

solicitação em geral era de aprofundamento de análises ambientais. Contudo, em 

junho de 2014, a Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama se pronunciou 

esclarecendo que “a avaliação prévia das áreas propostas pela ANP para leilão de 

blocos é feita de forma abrangente, não sendo seu objetivo substituir a avaliação de 

impactos procedida no âmbito do licenciamento ambiental de cada projeto. A 

identificação de impactos, com a proposição de medidas para evitar, mitigar, restaurar 

e compensar os efeitos negativos (...) é atividade precípua da avaliação de impactos 

ambientais, integrante do procedimento de licenciamento ambiental”. 

(CTMA/PROMINP, 2016). 
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Com o intuito de estabelecer uma posição unificada do Governo, em maio de 

2016, os Ministérios de Minas e Energia – MME e do Meio Ambiente – MMA, no âmbito 

do Comitê Temático de Meio Ambiente (CTMA) do Programa de Mobilização da 

Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP), lançaram o documento 

“Aproveitamento de Hidrocarbonetos em Reservatórios não Convencionais no Brasil”. 

O documento visa propor sugestões de refinamento à resolução nº 21/2014 e 

apresentar referências no tema de outros países, através de informações coletadas 

na literatura, termos de cooperação entre países e visitas complementares a estudos 

de caso no Reino Unido. 

O documento contém amplas explicações e esclarece pontos críticos 

relacionados à exploração de recursos não convencionais. Recomenda-se a leitura 

na íntegra do documento, visto seu alcance e abrangência. Para elaboração deste 

trabalho, foi feita a leitura desse e de artigos e estudos publicados acerca do assunto, 

com o objetivo de possibilitar o conhecimento do estado atual da técnica de 

fraturamento e suas implicações, visando, sobretudo, o esclarecimento de assuntos a 

serem endereçados pela legislação, de forma a proporcionar segurança jurídica às 

partes interessadas e segurança operacional e ambiental à sociedade como um todo. 
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6 OS DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE RESERVAS NÃO 
CONVENCIONAIS 

 

6.1 Regulatórios e ambientais 
 

6.1.1 Integridade de poço 

 
Várias fontes encontradas na literatura apontam que a maior causa de 

migração de gás para aquíferos se deve a falhas de revestimento e cimentação. 

Cosendine et al. (2014) apontam a participação de problemas relacionados à 

integridade de poço em uma análise acerca das notificações ambientais emitidas pelo 

Departamento de Proteção Ambiental da Pensilvânia (Pennsylvania Department of 

Environmental Protection - PA DEP): 

 
Gráfico 19: Composição das notificações de violações ambientais 

 
Fonte: Adaptado de SRSI, 2012 
 
Apesar de apresentados como causas diferentes, os casos de migração de gás 

têm sido constantemente relacionados a falhas na cimentação ou fissuras em 

revestimentos. A completação de um poço deve ser realizada com testes de 

qualidades de cimentação e sua aderência (como corrida de perfis após término de 
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cada fase), testes de revestimento e monitoramento contínuo de pressões. Os 8,7% 

representam 85 de 3.533 poços os quais violações de integridade no revestimento e 

na cimentação foram indicadas (SRSI, 2012).  

O blowout é o acidente mais sério e em geral com maior impacto ambiental que 

pode ocorrer na perfuração de um poço de petróleo. Consiste no fluxo incontrolável 

de hidrocarbonetos (SCHLUMBERGER, 2017). Quatro dos 3.533 poços 

apresentaram esse tipo de ocorrência, segundo o estudo. Este número, ainda que 

pequeno, deve ser ainda diminuído, com a adoção de medidas de segurança e boas 

práticas da indústria. Cabe ressaltar que este tipo de evento não é restrito à atividade 

não convencional, sendo um risco presente em qualquer exploração de 

hidrocarbonetos. 

Sugere-se, portanto, a determinação de testes periódicos e sistemas de 

verificação de resultados de testes de integridade de poço por empresas auditoras 

independentes. Propõe-se ainda o uso de microssísmica no início das operações em 

uma jazida, de forma a auxiliar o monitoramento e embasar resultados futuros, bem 

como a modelagem geomecânica do campo de tensões e testes de integridade 

mecânica de equipamentos. 

  

6.1.2 Uso de água e descarte do fluido de fraturamento 

 
Uma das características do processo de fraturamento hidráulico é o uso 

intensivo de fluido, em geral à base de água. Claramente, a quantidade de água a ser 

utilizada em uma operação de fraturamento depende de características como 

espessura, profundidade e composição da formação alvo, mas um estudo de 

relatórios de 500 poços no campo de Marcellus (EUA), feito pela American Chemical 

Society (ACS), estimou uso de 4.000 m³ a 30.000 m³ de água por poço, sendo 76% 

com fluido de fraturamento e o restante com usos indiretos (Jiang et al., 2013), 

conforme mostra o Gráfico 20: 
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Gráfico 20: Consumo de água por poço não convencional durante seu ciclo de vida 

 
Fonte: Adaptado de Jiang et al., 2013 
 
O estudo mostra ainda, porcentagens de reutilização, injeção e descarte do 

fluido de fraturamento no cenário de exploração na Pensilvânia, conforme a figura 3: 
 
Figura 3: Gerenciamento de fluido de retorno 

 

Fonte: Adaptado de Jiang et. al, 2013 
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É possível notar que 10-15% do fluido de fraturamento injetado retorna à 

superfície, e destes, 89 a 95% é reutilizado, sendo o restante na maioria das vezes 

tratado e descartado. 

Como o fluido de fraturamento possui aditivos que conferem características 

desejadas, como viscosidade, força gel, fator de fricção, densidade etc., é interessante 

a possibilidade de divulgação da composição dos mesmos em material de acesso 

livre, para maior esclarecimento da sociedade. Assim, ainda que preservados 

segredos industriais, há a possibilidade de verificar a não utilização de teores e 

substâncias carcinogênicas, mutagênicas, tóxicas ou biocumulativas. Em estados 

como Ohio, Nevada, Nova Iorque e Wyoming, a divulgação já é requerida. 

Carece ainda, regulação definindo teores e tipos de aditivos que (não) podem 

ser utilizados em fluidos de fraturamento, bem como métricas para o tratamento antes 

do descarte da água de retorno e água produzida (ex: instalação de alarmes de nível 

nos tanques, vedação para evitar liberação de metano, etc.), de modo a padronizar a 

indústria e garantir segurança operacional e ambiental a todas as partes interessadas. 

 

6.1.3 Derramamentos e Contaminação de Aquíferos (e fontes de água) 
 
Tratando-se da contaminação em superfície, o risco está agregado a fatores 

como derramamentos de insumos, fluido de perfuração, fluidos em geral e compostos 

químicos, tanto na fase de transporte como na de armazenamento, bem como eventos 

de perda de controle de poço (blowout). No caso da exploração não convencional, o 

risco de contaminação superficial, inerente à atividade petrolífera é mais acentuado, 

devido aos grandes volumes de fluido de fraturamento demandados. O transporte, 

armazenamento, tratamento e descarte são atividades que requerem atenção. Além 

disso, existem os riscos de inundação da área, que podem levar ao carreamento de 

contaminantes para zonas de consumo da população ou ainda aquíferos e biomas 

existentes nas proximidades.  

A contaminação de corpos hídricos talvez seja a maior preocupação da 

sociedade e de órgãos ambientais em matéria de exploração não convencional. A 

definição de distâncias mínimas para a perfuração de poços a partir de pontos de 

fornecimento de água (zonas de amortecimento – buffer zones) é condição sine qua 

non para a segurança ambiental deste tipo de atividade. Nos Estados Unidos as 

distâncias variam de 150 m a 1.200 m de pontos de fornecimento de água potável 



36 
 
(CTMA/PROMINP, 2016). 

   A respeito de aquíferos de subsuperfície, o estudo hidrológico dos corpos 

hídricos, avaliação de porosidade, conectividade hidráulica, transmissibilidade e 

qualidade da água são atividades importantes para o monitoramento da (não) 

interação reservatório x aquífero. É necessária a definição de distâncias na vertical e 

na horizontal entre a camada alvo do fraturamento hidráulico e poços tubulares e 

aquíferos não explorados, de forma a mitigar o risco de potencial migração de fluidos 

e gás natural por falhas existentes e induzidas pela operação de fraturamento 

hidráulico. Davies et al. (2012) recomendam o mínimo de 600m entre a área de 

interesse e a base do aquífero. No Reino Unido, é proibido o fraturamento em terra 

em profundidades inferiores a 1.000 m. 

No processo de fraturamento hidráulico, o fluido cria fissuras na formação de 

interesse, que é preenchida com agentes de sustentação, também chamados de 

propantes (exemplos: areia, cerâmica, bauxita), de forma a permitir o fluxo de fluido e 

impedir o fechamento da fratura. Vale lembrar que os reservatórios estão sujeitos a 

grandes cargas litostáticas, a depender da profundidade, uma vez que o processo de 

formação de petróleo envolve deposição litológica. Desta forma, em poços horizontais, 

em geral as fraturas possuem uma forma elíptica ao invés de radial, pois a propagação 

se dá perpendicularmente ao sentido de menor tensão.  Sendo assim, a expansão de 

fraturas verticais pode existir por algumas dezenas de metros, ou mais acima da zona 

de interesse em caso de não haver barreiras naturais imediatamente superiores à 

rocha geradora. Soma-se a isso o efeito de perda de fluido para formações mais 

permeáveis. 

Um estudo feito pelo United States Geological Survey nos poços mais 

profundos dos condados do folhelho Barnett mostrou que o alcance das fraturas 

esteve no caso mais crítico a aproximadamente 1,2 km abaixo do poço mais profundo 

conhecido no condado (CTMA/PROMIMP, 2016). Além disso, desde 1983 o 

Departamento de Recursos Naturais de Ohio (ODNR) investiga reclamações de 

cidadãos em poços de água e nenhuma das investigações revelou contaminação de 

água subterrânea devido a fraturamento hidráulico (ODNR, 2014). 

Estudos apontam a existência de camadas de folhelhos tipicamente a 

profundidades de 2.100 m, enquanto a capacidade de propagação de fraturas típicas 

é de 600m de altura, sendo, portanto, remota a chance de uma fratura atingir um 

aquífero superficial (COOPER et al., 2016). 
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Em relação aos reservatórios da formação Marcellus, nos Estados Unidos, os 

mesmos são consideravelmente mais próximos dos aquíferos de água potável, em 

comparação com formações como Barnett, Eagle Ford, Niobrara e Woodford. O 

estudo do Shale Resources and Society Institute com a PA DEP indicou que 8 dos 

3.533 poços perfurados receberam uma notificação de violação por provocar 

contaminação significativa de águas superficiais e 258 receberam por provocar 

contaminação não significativa (SRSI, 2012). 

Diante do exposto, urge a necessidade das seguintes medidas para 

viabilização da exploração destes recursos: 

- estudos de risco de inundação da área (base de poço (s)), com definição de 

vias de drenagem; 

- estudos de matriz de permeabilidade e matriz de fraturas, bem como de 

regimes de pressão no aquífero e na formação de interesse; 

- rotas de drenagem para água da chuva, evitando carreamento de 

contaminantes; 

- plano de ação de urgência e treinamento de evacuação como medidas de 

segurança do pessoal de campo; 

- impermeabilização de locais de armazenamento e manuseio de fluidos; 

- definição de distâncias mínimas (zonas de amortecimento) e eventuais 

contenções entre poços destinados à exploração de hidrocarbonetos e aquíferos, 

poços tubulares ou outras fontes de água; 

- monitoramento contínuo de propagação de fraturas através da microssísmica; 

- definição de distância máxima para a cimentação do revestimento de 

produção acima da formação objeto do fraturamento hidráulico; 

- estabelecimento de plano de monitoramento de forma a resguardar a 

atividade quanto à origem de substâncias ou concentrações anômalas. O uso de 

marcadores como Lítio e Boro pode ser uma boa prática (COOPER et al., 2016). Para 

tal, definir parâmetros como a frequência e profundidade de amostragens, substâncias 

a serem monitoradas, concentrações aceitáveis, etc. 

 

6.1.4 Uso do território 

 
Em geral, uma base na qual é instalada um conjunto de poços (well pad site) 

ocupa 0,036 km². Atualmente uma base agrupa de 6 a 10 poços, permitindo drenagem 
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de aproximadamente 2,5 km² em subsuperfície. (AMEC, 2015). Em termos 

percentuais, a ocupação da superfície corresponde a 1,4% da área explorada, 

considerando o uso de instalações para armazenamento e tratamento de água. A 

retirada da vegetação e o desgaste do solo também são fatores a serem levados em 

conta, e áreas de preservação ambiental podem impedir a exploração de recursos em 

determinadas regiões. 

Apesar da exploração onshore ser uma atividade marginal no Brasil, visto que 

as maiores acumulações de petróleo se encontram em águas profundas, a 

regulamentação do uso da terra em uma atividade não convencional não difere muito 

da já realizada no país, incluindo fatores como retirada de camadas de solo das 

locações com devido armazenamento caso necessário, instalação das bases o mais 

perto possível de dutos existentes (para minimizar conversão de áreas) e definição de 

calendário de inspeções pós-abandono, por exemplo. 

 

6.1.5 Abalos sísmicos 
 
Cabe ainda fazer considerações a respeito da ocorrência de tremores de terra 

por ocasião de exploração não convencional. É interessante notar que outras 

atividades também induzem abalos em proporções por vezes maiores que as geradas 

pela atividade de interesse deste trabalho, conforme mencionam Davies et al. (2013): 

 
Tabela 5: Magnitude de tremores induzidos por atividades humanas 
 

Atividade Magnitude 
Fraturamento hidráulico 1,0 ≤ ML ≤ 3,8 
Mineração (carvão, etc.) 1,6 ≤ ML ≤ 5,6 
Depleção de campos de óleo e gás 1,0 ≤ ML ≤ 7,3 
Injeção de água para recuperação secundária 1,9 ≤ ML ≤ 5,1 
Descarte (alocação de resíduos) 2,0 ≤ ML ≤ 5,3 
Perfuração para pesquisas acadêmicas 2,8 ≤ ML ≤ 3,1 
Operações geotérmicas 1,0 ≤ ML ≤ 4,6 

ML: magnitude na escala Richter  
Fonte: Davies, 2013 

 
Existem alguns registros de abalos oriundos da exploração não convencional. 

Um deles é de um poço na fazenda Preese Hall, localizada em Lancashire (Reino 

Unido), entre abril e maio de 2011. O abalo foi de 2,3 ML, cuja magnitude em 

profundidades de 2 a 3 km é sentida apenas próxima ao epicentro, não havendo 
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probabilidade de danos estruturais (CTMA/PROMINP, 2016). Outros registros foram 

feitos em British Columbia (Canadá) – na bacia Horn River, com o abalo de maior 

magnitude: 3,8 ML – e Oklahoma (EUA). Especificamente nos EUA, segundo a Energy 

Policy Agency (EPA), os estados de Arkansas, Kansas, Colorado e Ohio possuem 

legislações específicas a respeito de poços de injeção de fluidos produzidos, após a 

ocorrência de abalos sísmicos próximos às zonas de injeção (cita-se aqui Guy-

Greenbrier, Youngstown, entre outros). Entre as orientações impostas, estão o reporte 

de pressões e vazões de injeções periodicamente, instalação de sensores de 

atividade sísmica e caracterização geológica próxima a falhas (RATNER, 2016). 

 

6.2 Logísticos 
 

6.2.1 Malha de gás 

 
A logística é um fator relevante para o trade-off de qualquer atividade 

econômica e é um desafio para o desenvolvimento de recursos petrolíferos. Na 

exploração de gás de folhelho, duas atividades principais devem ser consideradas: 

a) O suprimento de água e aditivos, devido à demanda de grandes volumes; 

b) O escoamento do gás produzido. 

A primeira implica na viabilização de acesso aos locais por meio da construção 

de estradas e dutos de transporte de água para o caso de fornecimento por fonte 

próxima. A segunda depende de uma malha estratégica de dutos de transporte de 

gás, que permita o escoamento da produção e entrega aos polos para distribuição aos 

clientes. 

Vejamos a infraestrutura nos países de produção não convencional mais 

relevantes: 

 Os Estados Unidos possuem uma estrutura de gasodutos que abrange todos 

os seus 48 estados. Por seu tamanho continental, mais de 1400 estações de 

compressão garantem o fluxo pelo país. Apesar de não ter sido possível diferenciar 

gasodutos de transporte de gasodutos de distribuição na Figura 4, percebe-se uma 

grande concentração de pipes com origem no Golfo do México e nos estados da 

Califórnia, Oklahoma, Lousiana,Texas, Pensilvânia e Ohio, os três últimos importantes 

produtores de gás de folhelho. 
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Figura 4: Infraestrutura de gasodutos – EUA 
 

 
Fonte: Adaptado de EIA, 2017 

 
A Argentina possui uma infraestrutura de gasodutos que abrange seu território 

de forma continental e bem distribuída, interligando os campos não convencionais 

produtores à porção norte do país. A movimentação é feita por duas transportadoras 

criadas em 1992 com a privatização da estatal Gas del Estado, a Transportadora de 

Gas del Norte (TGN) e Transportadora de Gas del Sur (TGS). A distribuição é feita 

por franquia regional, e em 2016 havia 9 principais empresas no ramo. (GOMES, 

2016). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasoduto interestadual 
Gasoduto intraestadual 

Legenda: 
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Figura 5: Infraestrutura argentina de gasodutos de transporte  
 

 
Fonte: Adaptado de GOMES, 2016 

 
 A infraestrutura de gasodutos de transporte do Brasil é voltada para 

escoamento do gás recebido da Bolívia através do gasoduto GasBol, com 2.593 km 

de extensão em território brasileiro e capacidade de 30 milhões de m³ por dia. 

Os principais pontos de entrega se encontram no Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo. De São Paulo, o gás percorre os estados 

litorâneos através de outros gasodutos, mas não há uma infraestrutura de transporte 

no interior dos estados, com exceção do gasoduto que liga o campo de Urucu a 

Manaus, no estado do Amazonas. 

Veja o mapa produzido pela EPE, atualizado em junho de 2016: 

 

 

 

 

 
 

 
 

Terminais de importação 
de GNL 

Gasoduto Internacional 
Bacias sedimentares 

Gasoduto TGN 
Gasoduto TGS 

Legenda: 
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Figura 6: Estrutura brasileira de gás natural 

 
Fonte: Adaptado de EPE, 2016 
 

 Além disso, o gás produzido na Bacia de Santos possui escoamento através 

dos gasodutos Rota 1 (início da operação em 2011), que interliga o Campo de Lula à 

unidade de tratamento em Caraguatatuba, passando pela plataforma de Mexilhão, e 

o gasoduto Rota 2, que entrou em operação em 2016, com 401 km de extensão, 

ligando os sistemas de produção do pré-sal ao terminal de Cabiúnas (Macaé – RJ). 

Está prevista a construção do gasoduto Rota 3, que visa o escoamento dos campos 

do pré-sal ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), ainda em 

construção. O gasoduto é previsto com maior capacidade dos já existentes, visando 

escoar 21 milhões de m³ por dia. Em termos de gás natural liquefeito (GNL), o país 

possui 3 terminais em operação e 4 previstos (além dos mostrados no mapa acima a 

Prumo e a Siemens assinaram contrato em 2017 para instalação no Porto do Açu).  
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7 COMPETITIVIDADE DO PAÍS 
 

De forma a sumarizar os assuntos discutidos anteriormente, veja a Tabela 6, 

que contém os principais aspectos da indústria de gás natural nos países em questão: 

 
Tabela 6: Aspectos da indústria de gás natural 

 EUA Argentina Brasil 
Propriedade dos 
recursos minerais 
do subsolo 

Proprietário da terra Províncias (estados) 
(Lei 24.145 de 1992) União 

Órgão regulador 
das atividades de 
E&P 

 
Órgão estadual (ex: 
Railroad Commission of 
Texas) e BLM (Terras 
nacionais) 

MEyM e supervisão a 
nível provincial MME e ANP 

Licenciamento 
Ambiental 

 
Órgão estadual ou 
mesmo, a nível regional 
(Mining Authorities) e 
NEPA-CEQ em terras 
federais 

MAyDs e Secretaria do 
Meio Ambiente (nível 
provincial) 

Ibama (offshore) e 
Estados (onshore) 

Diferenciação 
entre HC não 
convencionais e 
convencionais 

Sim Sim 
(Lei 27.007/2014) 

Sim 
(Resolução ANP 21/2014) 

 
Principal fluido de 
formação não 
convencional 

1) Tight Oil 
2) Gás de folhelho 

1) Óleo de folhelho 
2) Tight gas 1) Gás de folhelho 

Concentração de 
reservas 

Distribuídas 
(Appalachia, Bakken, 
Eagle Ford, etc.) 

Concentradas (Neuquén 
e Austral) 

Distribuídas (Parnaíba, 
Paraná, Parecis, etc.) 

Transporte de gás 
(transmissão) 

Concessão por região 
Capital privado 

Concessão por região – 
franquias regionais 
Capital privado: TGN e 
TGS 

Concessão por região 
Monopólio não formal da 
Petrobras (em transição) 

Distribuição de 
gás 

 
Franquias regionais 
Capital privado e 
governamental 

Franquias regionais (9) 
Capital privado e 
governamental 

Franquias regionais (26) 
Capital privado e 
governamental 

Consumo 
 
1) Geração elétrica 
2) Uso industrial 
3) Uso residencial 

1) Geração elétrica 
2) Uso residencial 
3) Uso industrial 

1) Geração elétrica 
2) Uso industrial 
3) Refino 

Infraestrutura de 
gasodutos de 
transporte 

Bem distribuída Bem distribuída Litorânea 

Importação de gás Exportador de GNL 
GNL: Nigéria, Qatar, 
Trinidad y Tobago, 
Noruega 

GN: Bolívia 
GNL: Catar, Nigéria, 
Noruega 

 

Mediante as semelhanças e diferenças da estrutura existente no Brasil frente a 
países que exercem comercialmente produção de recursos não convencionais 
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onshore, são citados como aspectos que favorecem o estabelecimento deste tipo de 
atividade no país: 

i) Os órgãos reguladores são instituições bem consolidadas, com décadas 
de experiência, habituados à atividade de E&P onshore e offshore; 

ii) As estimativas de recursos de gás de folhelho são promissoras, e podem 
ajudar o Brasil na transição para fontes de energia mais limpas. Como o 
atual suprimento de gás é predominantemente offshore e a infraestrutura 
de gasodutos é tipicamente litorânea, a construção de uma cadeia de 
valor local pode desenvolver negócios como: 
a) produção de insumos utilizados na agricultura, que tem o gás natural 

como matéria prima, como, por exemplo, fertilizantes. Regiões 
próximas às de localização dos recursos, como Paraná, Maranhão e 
Mato Grosso são importadoras de insumos para suas atividades 
agrícolas. A produção local diminuiria custos logísticos para as partes 
interessadas; 

b) implantação de modelos reservoir-to-wire (R2W), como o praticado 
pela Eneva na bacia do Parnaíba. Esse modelo de geração 
termelétrica possui relativo potencial no país, à medida que fontes 
como eólica e solar ganham espaço e trazem com elas a inerente 
intermitência na geração elétrica; 

c) produção de produtos petroquímicos, o que diminuiria custos de 
transporte de gás, com indústrias próximas aos ativos de produção, 
e custos com logística dos produtos finais pelo país; 

iii) A flexibilização do mercado de gás natural e do uso da sua estrutura de 
transporte proposta pelo programa Gás para Crescer tende a diminuir 
custos, à medida que possibilita a existência do consumidor livre e 
permite o compartilhamento de estruturas essenciais; 

iv) A diversificação das fontes de suprimento de gás natural contribui para 
a independência energética do país e diversificação de portfólio das 
empresas, diminuindo riscos. 

Entretanto, os maiores desafios para exercer a exploração de fontes não 
convencionais onshore identificados são: 

i) A localização de recursos, com exceção da bacia do Parnaíba, em 
algumas regiões tradicionalmente não produtoras de hidrocarbonetos, 
como Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. 

O desenvolvimento de atividades exploratórias requer, portanto, a iniciativa de 
instituições (entre elas órgãos reguladores estaduais) ainda inexperientes. Somado a 
isso, espera-se um trabalho de conscientização da população mais preponderante, 
uma vez que lhe carece o conhecimento dos impactos positivos e negativos da 
atividade petrolífera; 

ii) O arcabouço regulatório e ambiental ainda incipiente para a atividade de 
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exploração e produção não convencional onshore (sem dúvida o maior 
entrave para atração de investimentos, pois não proporciona segurança 
jurídica às partes). 

Uma vez estabelecidos parâmetros precisos quanto a critérios para licenciamento 
ambiental, divulgação de informações, requisitos técnicos, realização de testes, etc. 
pelo Ibama e ANP, pode-se proceder um maior esclarecimento junto à sociedade e o 
destravamento de contratos da 12ª Rodada de licitações; 

iii) Grandes aportes de capital para investimento na construção de 
gasodutos próximos às possíveis regiões produtoras, dada a estrutura 
de transporte litorânea existente; 
 

7.1 As vantagens do modelo de exploração não convencional 
 

O desenvolvimento de campos de gás de folhelho possui especificidades que 

trazem vantagens que podem ser competitivas: 

a) Os campos são onshore: o escoamento do gás até polos de processamento 

e distribuição é certamente mais curto, exigindo menores aportes de capital; 

b) Existe uma infraestrutura instalada em muitas bacias maduras e instituições 

governamentais já estão habituadas à atividade petrolífera; 

c) As vazões não são limitadas por um fluido secundário, uma vez que o fluido 

principal é o gás; 

d) Os campos possuem vida curta se comparados a campos offshore. Sendo 

assim, são feitos menores aportes de capital e o tempo de pay back é mais 

curto; 

e) Em casos de volatilidade do preço, os campos podem ser facilmente 

desativados, tendo suas atividades retomadas em cenários mais favoráveis 

(switch on-switch off).  
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8 VIABILIDADE ECONÔMICA 
 

8.1 Benchmarks 
Entendendo um pouco o panorama da exploração não convencional nos 

Estados Unidos e na Argentina em termos de legislação, regulação e infraestrutura, 

procurou-se obter dados de campos não convencionais nestes países, para serem 

utilizados como benchmarks visando uma comparação com um possível ativo deste 

tipo no Brasil. Foram escolhidos 34 ativos em produção, cujo fluido principal seja gás 

e com formações produtoras localizadas à mesma profundidade: 
Tabela 7: Ativos escolhidos e seus operadores 

Ativo Operador 
Woodford Arkoma NextEra Energy 
Denver Basin Niobrara-Codell Outros* 
Barnett Combo Fuse Energy LLC 
Barnett Fringe Gas Exxon Mobil Corp 
Woodford Arkoma Outros* 
Barnett Fringe Gas Devon Energy Corp 
Rincon del Mangrullo Mulichinco YPF 
Barnett Fringe Gas Enervest Energy LP 
Barnett Fringe Gas Outros* 
Marcellus PA Central Range Resources Corp 
Barnett Combo EOG Resources Inc 
Woodford Arkoma Exxon Mobil Corp 
Olmos Laredo Energy LLC 
Marcellus PA SW  SouthWestern Energy Co (SWE) 
Olmos Lewis Energy Group 
Barnett Core Exxon Mobil Corp 
Barnett Core Total 
Marcellus WV East EQT Corp 
Piceance Basin Mesaverde Outros* 
Marcellus WV Antero Resources Corp 
Marcellus PA Central  Exxon Mobil Corp 
Marcellus PA NE  Chesapeake-Statoil JV 
Eagle Ford West Wet Gas  Sanchez-Blackstone JV 
Marcellus PA NE SWE 
Fayetteville SWE 
Marcellus WV West SWE 
Marcellus WV East Outros* 
Marcellus WV West Outros* 
Marcellus PA NE  Cabot Oil&Gas Corp 
Marcellus PA Central  Outros* 
Marcellus PA SW Range Resources Corp 
Marcellus WV East Antero Resources Corp 
Marcellus PA SW Outros* 
Marcellus PA NE Outros* 

* Não foi informado o nome do operador 

Através da ferramenta IHS Vantage, produzida pela IHS Markit, foram obtidos 
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dados de produção, custos operacionais e de capital, preço, curva de declínio, número 

de poços, royalties, entre outros, para os respectivos ativos. A IHS possui uma base 

de dados ativa e constantemente atualizada. Os dados dos benchmarks, com data de 

atualização em janeiro de 2018, não foram divulgados neste trabalho por motivos de 

confidencialidade e termos de uso da ferramenta. 

Para cada tipo de custo, foi feita a classificação em 10 classes (número máximo 

para um conjunto até 50 dados) de acordo com as seguintes equações (SWEENEY, 

2014): 

L = xmáx - xmín    (Equação 1) 

h = L/k     (Equação 2) 

   Tk= xmín + (k-1) . h  até xmín + k . h  (Equação 3), 

onde: 

L = amplitude do conjunto de dados; 

k = número da classe; 

h = amplitude da classe; 

Tk = limites da classe k 

 

Distribuindo a ocorrência dos custos nas classes determinadas (frequências), foi 

possível identificar a média amostral da distribuição de cada tipo de custo (SWEENEY, 

2014): 

ꭔ = ∑ f i Mi / n  ,    (Equação 4)  

onde: 

n = tamanho da amostra 

fi = frequência da classe i 

Mi = ponto médio da classe i, Mi = (Tkmin + Tkmax)/2 

ꭔ = média amostral 

A média amostral considera a ocorrência das faixas de custo, e portanto, 

funciona como uma ponderação para os custos, de forma a obter um número que 

represente estatisticamente a amostra. De posse dessa informação para cada 

abertura de custo, seja ele operacional ou de capital, foi possível identificar, a partir 

das premissas explicitadas na seção seguinte, o custo de um ativo hipotético no Brasil 

denominado Mica  

Mica é um campo de gás natural hipotético, não convencional, localizado no 

Nordeste brasileiro, com uma área de 400 km², cujo modelo de exploração utiliza 
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poços horizontais, a profundidades verticais verdadeiras (TVD) em torno de 2.000 m.  

 

8.2 Premissas adotadas 
 
- O campo de Mica é produtor apenas de gás natural e seus derivados líquidos, 

sendo a produção de óleo desprezível; 

- Alíquota de royalties: 7,5%: a base de cálculo para royalties é baseada no 

mesmo preço gerador de receita. Essa premissa foi adotada considerando que o 

Preço de Referência do Gás Natural (PRGN) utilizado atualmente pela ANP para o 

cálculo de royalties é baseado na análise composicional (cromatográfica) e no preço 

de cada fração, com utilização de publicações de referência no mercado, como a S&P 

Platts; 

- Participação especial: 0% 

- Custos de aquisição do campo: não foram considerados (exemplo: bônus de 

assinatura); 

- Custos exploratórios: não foram considerados custos com a aquisição de 

dados sísmicos ou quaisquer outros gastos que envolvam prospecção, bem como 

poços exploratórios; 

 - Preços das commodities: preços utilizados pela IHS Markit em suas 

projeções. Considerou-se como boa a projeção a utilizada pela IHS, uma vez que é 

uma empresa referência no mercado, fonte de informações e análises econômicas 

utilizadas mundialmente. A receita projetada considerou a venda dos produtos com o 

preço das commodities, ou seja, assume-se a comercialização em mercado cujo preço 

vigorante seja o das cotações internacionais assumidas; 

- Moeda: considerou-se utilizar a projeção de fluxo de caixa bem como todas 

as variáveis monetárias em dólares norte-americanos, de forma a excluir o efeito do 

câmbio e da inflação brasileira nos dados obtidos. Sugere-se o acréscimo dessas 

variáveis no modelo como forma de agregação em trabalhos futuros; 

- Inflação: foi considerada a taxa de 2%; 

- Taxa de desconto: 10% aa; 

- Fator de mudança de CAPEX: admitiu-se o fator de 1,0 para mudança de 

CAPEX com o passar do tempo, ou seja, admitiu-se uma perspectiva conservadora, 

de forma que os custos de capital não mudem com o passar do tempo e ganho de 
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escala da atividade; 

- Admitiu-se que 30% do CAPEX é capitalizado, e que 70% é despesado; 

- Orçamento de CAPEX para o primeiro ano: USD 50 milhões; 

- Tempo para perfuração de um poço: 30 dias; 

- Período: admitiu-se o início da produção do campo em 2018 e final em 2040; 

- Projeção de produção e taxas de declínio: devido à indisponibilidade de 

histórico de produção e análise de curvas de declínio para ativos não convencionais 

brasileiros, por se tratar de uma atividade ainda não comercial, optou-se por projetar 

o fluxo de caixa e obter o valor do break even com a curva de produção utilizada para 

a modelagem ativo Barnett Core na ferramenta IHS Markit Vantage; 

- Fator de mudança na produção de água: 0 (o modelo utilizado pela IHS Markit 

não considera a produção de água, e imputar um valor inviabilizaria os cálculos para 

os quais a modelagem foi feita); 

- Composição do gás:  

C1 – Metano: 91,6% 

C2 – Etano: 5,1% 

C3 – Propano:1,5% 

C4 – Isobutano: 0,6% 

C4 – n-Butano: 0,6% 

C5 – Isopentano: 0,2% 

C5 – n-Pentano: 0,1% 

C6 – Hexano: 0,3% 

H2S – Gás sulfídrico: 0% 

- Número de frac stages: 21 

Os custos operacionais e de capital foram determinados com base na 

determinação de três tipos de cenários, baseados nos aspectos mencionados acima 

acerca de regulação e estado de desenvolvimento da indústria nos países utilizados 

como benchmarks (EUA e Argentina) e no Brasil: 

• “Iniciante”:  o país apresenta pouca ou nenhuma estrutura (regulatória, 

logística e/ou técnica) que possibilite assumir que o custo será próximo ao que já 

existe no mercado. Assumiu-se um custo para desenvolvimento do ativo de 30% 

acima da média amostral dos custos dos ativos utilizados para comparação; 

• “Experiente”: o país possui condições que a princípio não se presume serem 

diferentes das encontradas em locais do Brasil em termos de desenvolvimento dos 
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ativos, com possibilidade inclusive da existência de condições mais favoráveis de 

atratividade econômica. Assumiu-se a média amostral dos custos utilizados para 

modelagem econômica dos ativos benchmarks, sendo, portanto, o fator de variação 

no custo igual a 0%. 

• “Neutro”: devido à atividade exploratória como um todo no país ou à 

proximidade de condições com as encontradas para um dos ativos em determinado 

aspecto, presume-se que o custo deveria ser semelhante ao utilizado para 

modelagem do benchmark. Foi considerado um custo de 10% acima da média 

amostral dos custos utilizados para comparação; 

Desta forma, através da utilização dos critérios acima mencionados, os custos 
operacionais e de capital (perfuração, completação e facilidades) foram calculados, 
ponderando-se os fatores em cada abertura dos custos, conforme mostra a Tabela 8: 

Tabela 8: custos de capital considerados no modelo 

  Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Custos de perfuração    2166,0   36,4% 

Preparação do local    289,5     

Licença e Pesquisa Iniciante 30% 37,9 

Não há legislação estruturada 
que dê segurança para o 
licenciamento ambiental. De fato, 
nenhuma concessão da 12ª 
rodada conseguiu sair da fase de 
assinatura de contrato até o 
momento. 

0,6% 

Acesso e construção 
da locação Iniciante 30% 217,8 

As reservas se localizam em 
áreas onshore, por vezes pouco 
habitadas e de pouca 
infraestrutura. 

3,7% 

Condutor, Rathole e 
Cellar Experiente 0% 25,2 

O suprimento de tubos tem um 
mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

0,4% 

Limpeza Experiente 0% 8,7 

Os custos de limpeza do terreno 
tendem a não diferir muito de 
uma região para outra, pois 
tratam basicamente da remoção 
de vegetação. 

0,1% 

Sonda    611,5     
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     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Mobilização de 
desmobilização da 
sonda 

Neutro 10% 99,8 
O custo pode ser um pouco 
maior no momento inicial, devido 
à atípica demanda por sondas 
onshore, mas a indústria de 
apoio ao afretamento de sondas 
já é consolidada. 

1,7% 

Taxa diária de 
afretamento Neutro 10% 336,6 5,7% 

Combustível Neutro 10% 54,5 
Em geral os preços finais de 
combustíveis no Brasil são mais 
caros que nos EUA 

0,9% 

Brocas - trecho de 
superfície Experiente 0% 13,6 

O suprimento de brocas tem um 
mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

0,2% 

Brocas - trecho 
intermediário Experiente 0% 10,5 0,2% 

Brocas - trecho de 
produção Experiente 0% 68,9 1,2% 

Mão de obra Iniciante 30% 27,7 
A legislação trabalhista local é 
mais estrita, com maiores 
encargos 

0,5% 

Fluido de perfuração    532,5     

Lama de perfuração e 
insumos químicos 
(inclui logística) 

Neutro 
10% 

 
244,6 

Apesar de o país possuir 
grandes fornecedores para 
insumos de fluido na indústria 
offshore, a logística de acesso a 
locais onde não há atividades 
comerciais de escala é um fator 
que aumenta o custo, pois não 
há em geral uma infraestrutura. 

4,1% 

Aquisição, pré-
tratamento e transporte 
de água para 
perfuração 

Iniciante 30% 33,7 
As condições de fornecimento de 
água próximo aos locais ainda 
são nebulosas. 

0,6% 

Descarte de fluido de 
perfuração e cascalho Iniciante 30% 254,3 

Temos uma legislação ambiental 
restritiva, com as resoluções 
para descarte estabelecida por 
órgãos como o CONAMA 

4,3% 

Locação de 
Equipamentos    117,2     
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     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Locação de 
equipamentos Experiente 0% 74,9 

O aluguel de equipamentos tem 
um mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

1,3% 

Acomodações Experiente 0% 35,6 

As acomodações tendem a não 
divergir muito em termos de 
aporte de capital, dadas as 
características funcionais 
contratadas e o número médio 
de pessoas necessário em uma 
base onshore e não variar muito. 

0,6% 

Aluguel de tanques 
para armazenamento 
de fluidos 

Experiente 0% 6,7 

O aluguel de equipamentos tem 
um mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

0,1% 

Cimentação    175,0     

Cimento - trecho de 
superfície Experiente 0% 31,6 

Os serviços de cimentação 
tendem a variar apenas em 
função das características da 
formação, que modificam 
propriedades, e dos trechos (m) 
cimentados. Como se partiu da 
premissa de que os ativos são 
geologicamente semelhantes e 
situados a uma mesma faixa de 
profundidade, não há fator de 
diferenciação. 

0,5% 

Cimento - trecho 
intermediário Experiente 0% 18,7 0,3% 

Cimento - trecho de 
produção Experiente 0% 124,7 2,1% 

Serviços de perfuração    290,0     

Perfuração direcional  Experiente 0% 177,5 
Há experiência com poços 
direcionais no país, inclusive em 
campos offshore  

3,0% 

Mão de obra Iniciante 30% 22,5 
A legislação trabalhista local é 
mais estrita, com maiores 
encargos 

0,4% 
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     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Perfilagem Experiente 0% 9,8 
Serviços de perfilagem são 
amplamente utilizados pela 
indústria offshore, já havendo, 
portanto, fornecedores 
internacionais no mercado 
brasileiro que fornecem esse 
serviço para ambos tipos de 
ativos. 

0,2% 

Perfilagem - trecho não 
revestido Experiente 0% 16,6 0,3% 

Logística de caminhões 
e fretes Iniciante 30% 13,2 

A logística de acesso a locais 
onde não há atividades 
comerciais de escala é um fator 
que aumenta o custo, pois não 
há em geral uma infraestrutura já 
instalada, com estradas, 
sinalização, pavimentação, etc. 

0,2% 

Inspeção de tubos Experiente 0% 9,3 

Serviços de inspeção de 
tubulações são corriqueiros na 
indústria brasileira, e prestados 
por uma série de fornecedores. 

0,2% 

Supervisão da 
operação Iniciante 30% 41,0 

A legislação trabalhista local é 
mais estrita, com maiores 
encargos 

0,7% 

Tubulação p/ 
perfuração    54,6     

Revestimento de 
superfície Experiente 0% 25,2 O suprimento de tubos tem um 

mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

0,4% 

Revestimento 
intermediário Experiente 0% 29,5 0,5% 

Contingência - 
perfuração Neutro 10% 95,7 

Admitiu-se um custo 10% maior 
como margem de segurança, 
devido à incipiência da atividade 
no país. 

1,6% 

      
Custos de 
completação    4500,2   46,5% 

Serviços de 
estimulação    2577,7     
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     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Propante - Areia Iniciante 30% 157,0 
Ainda não há suprimento de 
propantes ou fabricação local na 
escala que um ativo não 
convencional demanda. Sendo 
assim, não há uma cadeia de 
fornecedores estruturada, que 
permita a concorrência, 
diversificando qualidades e 
preços. 

2,6% 

Propante - 100 Mesh Iniciante 30% 32,7 0,5% 

Propante - Cerâmica Iniciante 30% 0,0 

Ainda não há suprimento de 
propantes ou fabricação local na 
escala que um ativo não 
convencional demanda. Sendo 
assim, não há uma cadeia de 
fornecedores estruturada, que 
permita a concorrência, 
diversificando qualidades e 
preços. 

0,0% 

Logística de propantes Iniciante 30% 107,0 

A logística de acesso a locais 
onde não há atividades 
comerciais de escala é um fator 
que aumenta o custo, pois não 
há em geral uma infraestrutura já 
instalada, com estradas, 
sinalização, pavimentação, etc. 

1,8% 

Insumos químicos para 
fraturamento Neutro 10% 175,5 

Apesar de o fraturamento 
hidráulico não ocorrer no Brasil 
em escala, muitos insumos, 
como biocidas e controladores 
de pH, por exemplo, são 
insumos utilizados em fluidos de 
perfuração, que em geral são 
fornecedores para ambas as 
finalidades. 

2,9% 

Gel de fraturamento Neutro 10% 32,5 0,5% 

Equipamentos para 
fraturamento Neutro 10% 172,0 

O custo pode ser um pouco 
maior no momento inicial, devido 
à atípica demanda onshore 

2,9% 
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     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Consumíveis de 
fraturamento Neutro 10% 32,7 

Apesar de o fraturamento 
hidráulico não ocorrer no Brasil 
em escala, muitos insumos, 
como biocidas e controladores 
de pH, por exemplo, são 
insumos utilizados em fluidos de 
perfuração, que em geral são 
fornecedores para ambas as 
finalidades. 

0,5% 

Mão de obra para 
fraturamento Iniciante 30% 175,2 

A legislação trabalhista local é 
mais estrita, com maiores 
encargos. 

2,9% 

Mão de obra -
supervisor Iniciante 30% 13,9 0,2% 

Mão de obra -
engenheiro de fluido Iniciante 30% 14,9 0,3% 

Mão de obra -
engenheiro da 
operação 

Iniciante 30% 14,9 

A legislação trabalhista local é 
mais estrita, com maiores 
encargos. 

 

0,3% 

Combustível Neutro 10% 260,9 
Em geral os preços de 
combustíveis no Brasil são mais 
caros que nos EUA 

4,4% 

Outros Neutro 10% 111,0 

São supostos custos levemente 
mais altos, devido à incipiência 
da atividade não convencional 
onshore. 

1,9% 

Serviços de água    1130,1     
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     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Captura e pré-
tratamento de água 
para fraturamento 

Iniciante 30% 147,2 
Não há muito conhecimento 
acerca da infraestrutura de 
suprimento das áreas, e um 
investimento inicial certamente 
terá de ser feito para conexão e 
transporte das fontes de água à 
base de poços. Além disso, a 
legislação acerca de distância 
entre poços de produção, injeção 
e captura de água, 
armazenamento subterrâneo, 
entre outros assuntos, ainda é 
incipiente. 

2,5% 

Transporte de água de 
fraturamento para pits Iniciante 30% 153,2 2,6% 

Transporte de água de 
fraturamento para a 
base 

Iniciante 30% 37,7 0,6% 

Locação de tanque 
para armazenamento 
de fluido 

Experiente 0% 4,6 

O aluguel de equipamentos de 
armazenagem é recorrente na 
indústria já desenvolvida no 
Brasil. 

0,1% 

Contenção de pits e 
liners Iniciante 30% 24,7 

Não há muito conhecimento 
acerca da infraestrutura de 
suprimento das áreas, e um 
investimento inicial certamente 
terá de ser feito para conexão e 
transporte das fontes de água à 
base de poços. Além disso, a 
legislação acerca de distância 
entre poços de produção, injeção 
e captura de água, o 
armazenamento subterrâneo, 
entre outros assuntos, ainda é 
incipiente. 

0,4% 

Serviços de flowback Iniciante 30% 25,2 0,4% 

Transporte de água de 
retorno (flowback) Iniciante 30% 156,0 2,6% 

Descarte de água de 
retorno Iniciante 30% 85,8 

Temos uma legislação ambiental 
restritiva, com as resoluções 
para descarte estabelecida por 
órgãos como o CONAMA 

1,4% 

Serviços de 
completação    452,3     
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     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil  % CAPEX 

Taxa de afretamento - 
sonda de completação Neutro 10% 43,3 

O custo pode ser um pouco 
maior no momento inicial, devido 
à atípica demanda por sondas 
onshore, mas a atividade de 
afretamento de sondas já é 
consolidada. 

0,7% 

Aluguel de 
equipamentos Experiente 0% 62,3 

O aluguel de equipamentos tem 
um mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

1,0% 

Perfilagem Experiente 0% 12,8 

Serviços de perfilagem são 
amplamente utilizados pela 
indústria offshore, havendo, 
portanto, fornecedores 
internacionais no mercado 
brasileiro, que fornecem esse 
serviço para ambos tipos de 
ativos. 

0,2% 

Serviços de canhoneio Experiente 0% 165,9 

Serviços de canhoneio são 
amplamente utilizados pela 
indústria offshore, havendo, 
portanto, fornecedores 
internacionais no mercado 
brasileiro, que fornecem esse 
serviço para ambos tipos de 
ativos. 

2,8% 

Packers e plugues Experiente 0% 65,8 

O suprimento de packers e 
plugues tem um mercado bem 
consolidado no país, devido à 
intensa atividade offshore. 

1,1% 

Serviços de Coiled 
Tubing Experiente 0% 87,6 

Serviços de coiled tubing são 
amplamente utilizados pela 
indústria offshore, já havendo, 
portanto, fornecedores 
internacionais no mercado 
brasileiro, que fornecem esse 
serviço para ambos tipos de 
ativos. 

1,5% 
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     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Logística de 
completação Iniciante 30% 13,3 

A logística de acesso a locais 
onde não há atividades 
comerciais de escala é um fator 
que aumenta o custo, pois não 
há em geral uma infraestrutura já 
instalada, com estradas, 
sinalização, pavimentação, etc. 

0,2% 

Mão de obra Iniciante 30% 23,7 
A legislação trabalhista local é 
mais estrita, com maiores 
encargos. 

0,4% 

Mão de obra - 
supervisão Iniciante 30% 20,9  0,4% 

Tubulação de 
completação    230,2     

Revestimento de 
produção 

Experiente 0% 208,2 

O suprimento de tubos tem um 
mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

3,5% 

Tubos Experiente 0% 21,9  0,4% 

Contingência - 
completação Neutro 10% 109,8 

Admitiu-se um custo 10% maior 
como margem de segurança, 
devido à incipiência da atividade 
no país. 

1,8% 

Custos com facilities    1018,9   17,1% 

Cabeça de poço e 
facilities Neutro 10% 484,3 

O custo pode ser um pouco 
maior no momento inicial, devido 
à atípica demanda por 
equipamentos desse tipo 
onshore, mas a indústria 
fornecedora já é consolidada. 

8,1% 

Cabeça de poço Neutro 10% 15,5 

O custo pode ser um pouco 
maior no momento inicial, devido 
à atípica demanda por 
equipamentos desse tipo 
onshore, mas a indústria 
fornecedora já é consolidada. 

0,3% 

Elevação artificial Neutro 10% 166,7 

A operação de processos de 
elevação nos ativos não 
convencionais brasileiros ainda é 
desconhecida. 

2,8% 
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Tabela 9: Custos operacionais considerados no modelo 

  Cenário Fator USD Mil Justificativa 

Custos fixos/ mês/poço   5,3 
 

Geral Iniciante 30% 2,8 

A operação dos ativos não 
convencionais onshore brasileiros é 
um desafio, e questões geológicas 
que determinam fatores como o 
número e estágio de fraturas, 
necessidade de intervenção, tipo de 
completação, etc., ainda 
desconhecidas, podem impactar o 
gasto fixo por poço. 

Subsuperfície Iniciante 30% 0,7 

Superfície Iniciante 30% 1,8 

Custos variáveis 
  

11,5 
 

Transporte - GNL 
(USD/boe) Iniciante 30% 7,0 

O Brasil está entrando no mercado de 
GNL, com alguns terminais em 
operação e outros em construção. 
Atualmente a exportação é marginal. 

     (continuação) 

 Cenário Fator USD Mil Justificativa % CAPEX 

Locação de 
equipamentos Experiente 0% 213,5 

O aluguel de equipamentos tem 
um mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

3,6% 

Flowlines Experiente 0% 8,3 

O suprimento de tubos tem um 
mercado bem consolidado no 
país, devido à intensa atividade 
offshore. 

0,1% 

Construção - facilities Neutro 10% 22,9 

O custo pode ser um pouco 
maior no momento inicial, devido 
à atípica demanda por 
equipamentos desse tipo 
onshore, mas a indústria 
fornecedora é consolidada. 

0,4% 

Mão de obra Iniciante 30% 57,5 
A legislação trabalhista local é 
mais estrita, com maiores 
encargos. 

1,0% 

Contingência - facilities Neutro 10% 50,3 

Admitiu-se um custo 10% maior 
como margem de segurança, 
devido à incipiência da atividade 
no país. 

0,8% 
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    (continuação) 

  Cenário Fator USD Mil Justificativa 

Transporte – Gás 
(USD/Mcf) Neutro 10% 0,4 

Uma vez instalada a infraestrutura, o 
custo com transporte de gás tende a 
estar em linha com os demais, dada 
as margens típicas de 
transportadoras. A distância para 
transporte da base de produção ao 
consumidor final depende do modelo 
de negócios adotado, o que pode 
elevar ou reduzir custos. 

Utilidades de 
compressão e pré-
tratamento (USD/Mcfe) 

Experiente 0% 0,1 Essa atividade vem sido aprimorada 
com as crescentes demandas do gás 
do pré-sal, atingindo um nível de 
fornecedores e tecnologia que 
consolidou esse nicho do mercado. 

Processamento de gás 
(USD/Mcf) Experiente 0% 0,4 

 

8.3 Determinação do preço de equilíbrio (break even price) 
 

Tabela 10: Custos estimados para o campo de Mica 

CAPEX (MM USD/poço)  
Perfuração 2,17 
Completação 4,50 
Facilities 1,02 

OPEX 
Custo fixo por poço (MM USD/poço)          0,05  
Utilidades de compressão e pré-tratamento (USD/Mil m³ equivalentes) 0,12 
Transporte - Gás (USD/Mil m³) 0,39 
Transporte - GNL (USD/boe) 7,02 
Processamento de Gás (USD/Mil m³) 0,41 
Descarte de água produzida (USD/bbl H20) 3,53 

 

Submetendo as variáveis e projetando o fluxo de caixa, com a taxa de desconto 

de 10%, obteve-se um preço de equilíbrio de USD 4,4/MMBtu (USD 0,16/m³), ou seja 

o preço da commodity para o qual é obtido um valor presente líquido igual a zero. É 

válido lembrar que tal valor foi obtido com a suposição de que o campo de Mica 

começaria sua produção em 2018, com uma curva de produção igual à do Campo de 

Barnett. Sugere-se para trabalhos futuros o estudo de curvas de produção de campos 

não convencionais e a elaboração de um modelo de vazões específico para o suposto 

ativo. 

Sendo assim, os preços de corte dos ativos avaliados são mostrados no Gráfico 
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21: 

Gráfico 21: Preços de corte para o gás natural nos respectivos ativos 

 

Para modelagem, apenas um campo da Argentina foi utilizado, devido a 

indisponibilidade de dados. Sendo assim, a estimativa de custos foi mais influenciada 

por cenários do mercado estadunidense. Sugere-se para trabalhos futuros a coleta de 

dados de diferentes mercados em proporções maiores e igualmente distribuídas. 
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CONCLUSÃO 
 

A diversificação da matriz energética para fontes mais limpas é uma tendência 

que vem se consolidando no mercado mundial. O gás natural tende a ocupar um 

espaço cada vez mais preponderante no cenário mundial e brasileiro, e possivelmente 

funcionará como combustível de transição entre o petróleo e carvão para os 

renováveis, enquanto a tecnologia de armazenamento e eficiência é desenvolvida. 

É importante que o Brasil se posicione no mercado de gás natural, 

considerando todas as alternativas de abastecimento, de forma a garantir a segurança 

energética e uma transição planejada para fontes mais limpas. Para isso, faz-se 

necessário o desenvolvimento de um arcabouço regulatório e logístico, de forma a 

proporcionar segurança jurídica e ambiental às partes envolvidas. 

A produção de recursos de gás de folhelho no Brasil pode ser viável 

economicamente, a depender das cotações internacionais de gás natural, facilitada 

pela flexibilidade do modelo de produção (switch on/switch off), que permite o 

desligamento das estruturas em cenários de baixo preço. O break even obtido para o 

campo de Mica, de USD 0,16/m³, é um resultado favorável mediante os cenários de 

preço encontrados nos últimos anos. Conforme mostrado no Gráfico 7, o valor obtido 

está abaixo dos preços projetados pela IEA para os mercados europeu e do Japão, o 

que constitui um forte indicador de que essa atividade pode ser viável 

economicamente. 

Em um cenário energético de busca pela eficiência ao menor custo, a produção 

de gás natural não convencional onshore pode alavancar atividades como reservoir to 

wire, produção local de fertilizantes e petroquímicos. A produção in loco diminuiria o 

custo de transporte de gás e custos logísticos de distribuição de produtos acabados 

pelo país, como petroquímicos, por exemplo. 

Propõe-se como sugestão para trabalhos futuros a melhoria do modelo de 

projeção do fluxo de caixa e obtenção do preço de equilíbrio, considerando: estudo de 

curvas de produção típicas de ativos não convencionais, dados geológicos, produção 

de óleo e água, inflação brasileira, câmbio, maior número de dados, entre outros. 
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