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RESUMO 

A exploração do Gás de folhelho (shale gas) tem ficado em evidência nos 

últimos anos porque o mundo está precisando de novas fontes de recurso 

energético. Com o avanço tecnológico da indústria do petróleo e gás, junto com o 

aumento do preço do gás natural, se fez possível extrair o gás natural de 

reservatórios considerados não convencionais, ou seja, reservatórios que 

demandam maiores custos e tecnologias em sua exploração. Uma das técnicas que 

fez a exploração desse recurso se tornar economicamente viável foi a de 

fraturamento hidráulico, mas junto com essa técnica e algumas evidências, vieram 

alguns questionamentos ambientais. Existem relatos de impactos ambientais em 

locais próximos a poços que utilizam essa técnica para extração do gás natural. Este 

trabalho visa apresentar os possíveis impactos e o que existe de concreto quanto a 

isso.  

 

Palavras-chaves: Shale gas, Impactos Ambientais, Gás natural não convencional, 

Fraturamento Hidráulico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The exploration of shale gas has been in evidence in recent years 

because the world is in need of new sources of energy resource. With the 

technological advances in the oil and gas industry, along with the rising price of 

natural gas became possible to extract natural gas from unconventional reservoirs, ie 

reservoirs that require greater costs and technologies in their exploration. One of the 

techniques that made the exploitation of this resource become economically viable, 

was hydraulic fracturing (Fracking), but with this technique, and some evidence, 

came some environmental questions. There are reports of environmental impacts in 

areas near the wells using this technique for extracting natural gas. This paper 

presents the possible impacts and what is concrete about it. 

 

Keywords: Shale Gas, Environmental Impacts, Unconventional Natural Gas, 

Hydraulic Fracturing. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

A exploração do gás natural vem aumentando, significativamente, nas últimas 

décadas, aumentando assim, sua relevância dentro da matriz energética mundial. O 

consumo desse recurso energético tem, cada vez mais, ganhado força. Os principais 

motivos são o retorno econômico, por ser um recurso fóssil mais limpo, se 

comparado aos outros, e por ter grandes reservas espalhadas pelo mundo. 

Neste cenário, o gás natural, advindo de reservatórios não convencionais, se 

tornou um fator importante dentro da economia dos Estados Unidos, o qual começou 

a passar de importador de gás, para o maior produtor do mesmo.  

Esse “boom” de produção aconteceu devido à evolução tecnológica da 

indústria de óleo e gás, em especial, a combinação de duas técnicas utilizadas na 

exploração de poços de petróleo, são elas: poço horizontal e fraturamento hidráulico. 

A utilização dessas técnicas tornou sua exploração economicamente viável.  

Apesar de existir reservatórios com grandes quantidades provadas de gás 

natural, e o mesmo ser um combustível fóssil mais limpo do que comparados a 

outros de mesma classe, a sua exploração em âmbito mundial, e até mesmo nos 

Estados Unidos, não é unanimidade.   

O uso do fraturamento hidráulico na exploração desse recurso está sendo 

ligado a alguns impactos ambientais que vem ocorrendo em localizações próximas a 

poços de gás natural não convencional, e devido a isso, tem gerados alguns 

questionamentos de se realmente vale a pena manter a exploração do mesmo, já 

que os riscos ambientais podem ser de grande relevância ou até mesmo, 

irreversíveis.  

1.1 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é apresentar os problemas ambientais encontrados 

por comunidades próximas a poços de exploração de shale gas nos Estados Unidos. 

Além disso, também mostrar o que tem acontecido nos Estados Unidos, país que 

mais desenvolveu a exploração desse tipo de recurso, e suas ações para evitar 

maiores impactos.   
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1.2 Motivação  

Devido as constantes procuras por novas fontes energéticas e o consumo 

excessivo dos recursos fósseis, se viu na exploração do gás de folhelho uma grande 

oportunidade. Os motivos foram a existência de grandes reservas espalhadas pelo 

mundo e, pelo gás natural, ser um combustível menos poluente que os seus 

concorrentes de mesma classe fóssil.  

Entretanto, com uma maior exploração do mesmo e com algumas evidências 

de impactos que sua exploração poderia estar causando, começa a se questionar se 

o ganho com sua exploração é maior do que as possíveis consequências que 

poderia estar causando. Foi com essa dúvida que surgiu o tema para o trabalho.  

 

1.3 Metodologia 

A metodologia empregada neste trabalho foi fazer uma revisão bibliográfica 

do panorama geral da exploração desse recurso nos Estados Unidos e os impactos 

ambientais encontrados. Foram levados em conta estudos feitos pelos órgãos 

governamentais americanos e pesquisas universitárias.  

1.4 Estrutura do Trabalho 

O trabalho foi dividido em um capítulo de introdução ao assunto, junto com 

objetivo, motivação e metodologia que serão empregues para a realização do 

mesmo, em três capítulos de desenvolvimento e um último de conclusão.  

No capitulo II, será apresentada e classificada a formação folhelho, como se 

acumulou e gerou o gás natural nesse tipo de formação, suas características, onde 

que existem reservas significativas de shale gas e a importância político-econômica 

para os Estados Unidos. 

No capítulo III serão apresentadas as técnicas que proporcionaram a 

exploração desse recurso energético. Será introduzido o conceito básico dos tipos 

de perfuração de poços, vertical ou inclinado (horizontal ou não) e será explicada, 

em maiores detalhes, a técnica de estimulação de poços de petróleo conhecida 

como fraturamento hidráulico utilizada na exploração de gás natural em 

reservatórios não convencionais, não será abordado tecnicamente, apenas com o 
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enfoque que é necessário para se entender o porque essa técnica está sendo 

acusada de ser a causadora desses impactos ambientais que estão sendo relatados 

em comunidades próximas.  

No capítulo IV serão abordados os impactos ambientais, que são ocasionados 

pelo uso da técnica de estimulação, em comunidades próximas aos poços de 

exploração de gás natural de reservatórios não convencionais. Como também serão 

apresentadas algumas medidas tomadas pelo governo para diminuir esses impactos 

e alguns estudos feitos para saber se é um problema ocasionado pelo fracking.  

No capítulo V, de conclusão, trata sobre o que realmente é ocasionado pelo 

fraturamento hidráulico e o que não é, deixando assuntos para serem abordados 

futuramente.



 

 

CAPÍTULO II 

2. SHALE GAS: ASPECTOS CARACTERÍSTICOS E HISTÓRICO DE 

PRODUÇÃO. 

 

Neste capítulo será apresentado como é formada a rocha de xisto ou folhelho 

(shale) e como se dá a acumulação desse tipo de recurso energético, quais são 

suas características de formação e de fluído, e por fim, será apresentado um 

histórico sobre sua produção, quando começou a ser explorado esse gás natural 

advindo dessa formação, e o porque do recente incremento nos investimentos em 

exploração deste recurso.  

 

2.1 Características de uma rocha reservatório.  

 

Após todo um processo de geração e migração dos hidrocarbonetos, pode 

acontecer o aprisionamento do mesmo em uma rocha, nomeada de rocha 

reservatório, e essa, sendo selada para que o hidrocarboneto não continue a 

migração.   

A rocha reservatório pode apresentar qualquer origem ou natureza, mas para 

ser considerado um reservatório deve apresentar características como porosidade e 

permeabilidade. Porosidade são os espaços vazios em seu interior, onde se 

acumulam o hidrocarboneto, e estes vazios interconectados, dão a característica de 

permeabilidade, ou seja, facilidade com que o fluido escoa pelo caminho.  

A permeabilidade é a medida da capacidade de uma rocha permitir o fluxo de 

fluidos, assim, quanto maior a permeabilidade maior a facilidade do escoamento de 

fluidos. A unidade de medida de permeabilidade é o Darcy (D), porém, para 

representar a permeabilidade do reservatório é utilizado miliDarcy (mD). O grau de 

permeabilidade depende do tamanho e da forma dos poros e das suas interligações.  

 

2.2 Tipos de reservatórios.  

 

Antes de começar a especificar a formação do shale, será apresentado o 

conceito de reservatório onde se encaixa este tipo de formação, sendo esse, o de 
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reservatório não convencional. Os reservatórios podem ser classificados em 

convencionais e não convencionais.  

Reservatórios convencionais: são aqueles que têm os seus poros 

interconectados fazendo com o que fluxo, de gás ou óleo, aprisionado possa fluir do 

reservatório para o poço (permeabilidade), ou seja, não são necessários métodos de 

recuperação avançados para sua extração inicial, mas podendo ser necessário para 

aumentar a vida útil do poço. É constituído, em grande maioria, por rochas calcárias 

e areníticas.  

Além dessa classificação por meio de uma abordagem petrofísica e de 

característica da rocha, existe outra, que é a de maior entendimento que não para 

um engenheiro, levando em conta a parte econômica do setor.  

Como classifica Holditch (2007): “Fundamentalmente os reservatórios 

convencionais são aqueles cuja extração do produto é considerada fácil, prática e 

econômica em um dado estágio tecnológico de desenvolvimento”. 

Reservatórios não convencionais: são, ao contrário dos convencionais, 

aqueles que precisão de mudanças nas características dos reservatórios para 

garantir que o fluido desejado, seja ele óleo ou gás, escoe para dentro do poço 

produtor, suba pela coluna de produção, e finalmente, chegue até a superfície, ou 

seja, é necessário o uso de técnicas avançadas de estimulação para gerar um 

caminho onde fluído aprisionado irá se locomover de dentro da rocha para o poço, 

ou até mesmo, melhorar o já existente.  

Um fator característico desse tipo de formação é a baixíssima permeabilidade 

da rocha. A técnica mais utilizada para aumentar a permeabilidade nesse tipo de 

formação é fraturamento hidráulico.   

Mas essa classificação pode sofre mudanças com o tempo, caso aconteça 

algum avanço tecnológico que possibilite, de uma maneira mais fácil, a extração 

desses recursos, que hoje, demandam uma tecnologia mais avançada. Por isso, é 

considerada uma classificação subjetiva, por sofrer mudanças com os avanços 

tecnológicos.   

Os principais reservatórios não convencionais são:  

i. reservatórios de metano em camadas de carvão. (Coalbed Metano); 

ii. reservatórios em arenitos com baixa permeabilidade. (Tight Sands);  

iii. hidratos de Metano (Methane Hydrates);  

iv. reservatórios de óleo pesado. (Heavy Oil);  
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v. reservatórios de gás em folhelhos (Shale Gas);  

Neste trabalho, o objeto de estudo será o reservatório de gás de folhelho.  

 

2.3 Caractéristicas do Shale gas.  

 

O shale gas é o gás natural advindo da exploração das formações de xisto 

(folhelhos) onde, normalmente, funcionam como rochas reservatórios e fonte para o 

gás natural. Esse recurso natural é tipicamente um gás seco composto, 

principalmente, de metano (90% ou mais metano), mas algumas formações 

produzem gás úmido. 

Esses reservatórios são compostos, basicamente, por folhelhos, ricos em 

material orgânico, que eram vistos, em um sistema petrolífero, apenas como rochas 

geradoras e selantes, ou seja, rochas que geravam o petróleo, tanto óleo como gás, 

ou como rochas que serviam de trapas, acima das rochas reservatórios, impedido a 

continua migração do petróleo, fazendo com o que ele ficasse acumulado nos 

reservatórios arenosos e/ou carbonáticos. Hoje em dia, por meio da evolução das 

tecnologias, também são consideradas rochas reservatórios.  

O folhelho é uma rocha sedimentar formada por fração granulométrica de 

argila depositada por decantação em ambientes de baixa energia constituindo 

camadas com laminações paralelas que, eventualmente, pode conter gás confinado 

no espaço entre elas (DAS VIRGENS, 2011). 

 De uma forma mais simples do que a definição dita por Das Virgens, é dito 

que argilas são depositadas como lama em lugares com pouca movimentação 

ambiental, tais como planícies de maré e bacias de águas profundas, onde as 

partículas de argila caem de suspensão nessas águas tranquilas. Simultaneamente 

a deposição desses grãos, pode também acontecer à deposição de material 

orgânico, sob a forma de algas, plantas e animais derivados de detritos orgânicos.  

Essa deposição ocorre normalmente na posição horizontal, por serem as 

argilas, grãos tabulares, sua compactação se deve através das constantes 

deposições subsequentes. Resultando numa lama de camada laminar fina que se 

solidifica em finas camadas de rocha.  

Como os grãos minerais de argila são muito finos, o resultado é que a rocha 

se constitui como sendo do tipo folha com camadas estratificadas de sedimentos em 

uma rocha que tem limitada permeabilidade horizontal e vertical.  
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O Shale não fraturado tem, normalmente, uma permeabilidade da matriz na 

ordem de 0,01 para 0,00001 millidarcies. Esta baixa permeabilidade significa que o 

gás aprisionado em xisto não pode mover-se facilmente dentro da rocha, exceto 

sobre extensões geológicas de tempo (milhões de anos) (GROUND WATER 

PROTECTION COUNCIL, 2009). 

A figura 2.1 esclarece, visualmente, o que foi citado anteriormente sobre as 

deposições horizontais com camadas finas e bem compactas. 

 

 
Figura 2.1 – Afloramento de folhelho no campo de Marcellus 

Fonte: All Consulting (2009). 
 

Segundo Ayers (2005), um folhelho gerador típico, que teria um grande 

potencial para representar um shale gas, seria um folhelho rico em matéria orgânica 

e com as seguintes características: 

  

i. coloração escura a preta;  

ii. baixa porosidade e permeabilidade;  

iii. conteúdo orgânico total (TOC) entre 1-10% (ou mais);  

iv. comumente bem estratificados;  

v. assinatura de raios gama geralmente maior que 140 API;   

vi. ocorrência de Pirita (lamas anóxica, onde bactérias anaeróbicas 

foram ativas);  

vii. se há folhelhos fosfatados; 
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Os reservatórios de gás, em folhelhos, são classificados quanto a sua 

acumulação como plays “contínuos” de gás natural, ou seja, acumulações que são 

difundidas em grandes áreas geográficas (DAS VIRGENS, 2011).  

Continuando segundo Das Virgens (2011): as acumulações contínuas diferem 

das convencionais de hidrocarbonetos em dois aspectos importantes. Primeiro, eles 

não ocorrem acima de uma base de água, e segundo, eles geralmente não são 

estratificados por densidade dentro do reservatório, conforme mostrado na figura 

2.2. 

 

 
Figura 2.2 - Diagrama generalizado mostrando a área de ocorrência de acumulação de gás de forma 

convencional em trapas estruturais e estratigráficas e de forma não convencionais em folhelho. 
Fonte: Das Virgens (2011). 

 

Uma das diferenças existente, e relevante, entre o shale gas e as outras 

fontes convencionais de exploração de gás natural é a produtividade do shale. Ela é 

maior no primeiro ano de produção e tem um declínio muito rápido com o passar do 

tempo. Isso ocorre porque a maneira como o gás está aprisionado dentro da rocha 

delimita o formato da curva de produção. Nesse sentido, o gás que está mais livre 

na rocha é produzido rapidamente, enquanto que o gás que está aprisionado na 

rocha é produzido lentamente.  

No caso do shale gas, encontramos ambas as situações de gás aprisionado e 

gás livre. Com isso, como são feitas fraturas na rocha para começar a exploração, 
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acontece de o gás que estava preso uni-se ao livre, assim chegando a um pico 

máximo no primeiro dia.  

Adicionalmente, verifica-se um rápido declínio na produção do poço já no 

primeiro ano de operação, pois conforme o gás livre é produzido, resta apenas o gás 

aprisionado que flui lentamente, conferindo ao reservatório baixas taxas de produção 

por longos períodos de tempo. No gráfico 2.3, é possível verificar esta tendência 

para quatro áreas distintas de exploração e produção do shale gas. 

 

 
Figura 2.3- Ilustração de declínio de produção em poços de shale gas em quatro bacias do Canadá.  

Fonte: The commonsensecanadian (2014). 
 
2.4 Reservas de shale gas. 

 

Existem reservas de gás natural de folhelhos espalhadas pelo mundo todo, 

como se pode ver na figura 2.4. Se encontrar reservas do extremo norte do Canadá 

ao extremo sul da Austrália. Esse é um dos grandes motivos para o shale gas 

passar a ser visto como uma grande saída energética para países que possuem 

reservas em grandes escalas como China, Estados Unidos e Argentina.  

No caso do Brasil, a exploração desse tipo de recurso está no começo e terá 

que passar por todo um amadurecimento da indústria brasileira ou estrangeira aqui 

presente. 
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Figura 2.4 – Reservas recuperáveis de gás de xisto no mundo e algumas bacias com potencial no 

Brasil. 
Fonte: www.fernandonogueiracosta.wordpress.com (2013). 

 
Aconteceu a pouco a 12° rodada de licitações onde foram licitados 50 blocos 

de gás convencionais e não convencionais, nas bacias do Acre, Paraná, Recôncavo 

e Sergipe-alagoas, dos quais 49 foram arrematados pela Petrobras, mas ainda estão 

em fase iniciais de exploração. 

Além de estarem em fases iniciais de exploração, não se sabe ao certo se irá 

continuar a exploração dos reservatórios não convencionais, podendo até mesmo 

cancelarem essa rodada de licitação, por ainda não ter existido um estudo técnico 

para a viabilização de fraturamento hidráulico, principalmente, na bacia do Paraná, 

onde se encontre uma grande fonte de água potável.   

Como se pode observar, os Estados Unidos tem uma das grandes reservas 

de gás de folhelhos do mundo, não só isso, como também, são os principais 

produtores e comerciantes de gás de xisto no mundo.  

Suas reservas estão distribuídas em diversas bacias e em vários de seus 

estados como podemos conferir na figura 2.5. As duas bacias com mais destaques 

são Barnett e Marcellus. Será levado em conta o caso americano, de exploração, 

como foco de trabalho. 

 

2.5 Desenvolvimento do shale gas nos EUA.  

 

A formação de xisto, em todo o EUA, vem sendo desenvolvida, para a 

produção de gás natural, em pequena escala, mas em volumes contínuos desde as 
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primeiras descobertas de gás nesse tipo de formação. O primeiro poço de gás de 

xisto produzido no EUA foi concluído em 1821 na formação de xisto Devonian-aged, 

que fica situado perto da cidade de Fredonia, New York. 

 

 
Figura 2.5 - Bacias de gás de folhelho nos EUA. 

Fonte: www.eia.gov (2011). 

 

Esse gás era advindo da exploração de poços rasos, ou seja, de pouca 

profundidade e de vazamentos a superfície. Os poços rasos e infiltrações foram 

capazes de produzir pequenas quantidades de gás natural que foram usados para 

iluminar as ruas da cidade e as casas de famílias (GROUND WATER PROTECTION 

COUNCIL, 2009).  

Outros poços de gás de folhelho, como o da cidade de Fredonia, seguiram se 

desenvolvendo até chegar a um primeiro desenvolvimento do campo, que foi na 

bacia de Ohio, no campo chamado The Big Sandy na cidade de Kentucky durante os 

anos 1920. O campo de gás de xisto, The Big Sandy, experimentou recentemente 

um crescimento e, atualmente, é uma bacia de 3.000 quilômetros quadrados que 

abrange cinco municípios.  
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No começo dos anos 80, a exploração desse recurso natural começou a 

expandir-se consideravelmente e, de certa forma, rapidamente. Foi também no 

decorrer da década que começou a exploração de uma das bacias mais importantes 

de hoje em dia, que fica na área em torno de Fort Worth, Texas.  

Com o grande sucesso da exploração do xisto de Barnett, a atenção da 

indústria petrolífera foi atraída para começar os investimentos nesse setor de gás 

não convencional.  

 O fraturamento hidráulico, que foi um processo desenvolvido pela primeira 

vez no Texas na década de 1950, só foi usado pela primeira vez, em grande escala, 

no campo de Barnett em 1986, da mesma forma, o primeiro poço horizontal, em 

Barnett, foi perfurado em 1992 (GROUND WATER PROTECTION COUNCIL, 2009).  

 . Com o passar dos anos e os avanços na técnica e tecnologias usadas para 

o aumento da permeabilidade em folhelhos, como por exemplo, o fraturamento 

hidráulico, começou um processo de aceleramento no desenvolvimento do campo 

de Barnett.  

Atualmente o processo de extração do gás de xisto é complexo e sofisticado, 

utilizam poços horizontais junto com múltiplas fraturas na rocha, fraturas essas 

ocasionadas pelo fraturamento hidráulico.  

Com o amadurecimento do campo de Barnett e seu sucesso de exploração, 

os produtores foram à procura de mais campos de folhelhos para aplicar os 

conhecimentos utilizados no campo anterior (GROUND WATER PROTECTION 

COUNCIL, 2009). 

A combinação de perfuração horizontal com a estimulação da formação, 

através do fraturamento hidráulico, foi um grande marco na expansão de 

desenvolvimento do shale gas.  

O gás advindo do xisto, antes do desenvolvimento e a melhoria na aplicação 

desses dois métodos, em muitas bacias, tinha sido ignorado, apesar de saberem 

que existiam grandes quantidades de gás a ser explorado, sem as tecnologias, 

tornavam se, bacias ou campos, economicamente inviáveis.   

 

2.6 A importância do shale gas para a economia americana.  

 

Com os avanços tecnológicos das últimas duas décadas, a produção de gás 

de xisto tem elevado à oferta de gás natural nos Estados Unidos, deixando o gás na- 
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-tural em um papel de grande importância na matriz energética americana.  

Para ter a dimensão da importância do shale gas na produção total do gás 

natural americano, será apresentado na figura 3.6 o percentual atual e projeções até 

2040, onde o eixo horizontal é marcação do tempo e o vertical é a produção de gás 

em trilhões de pés cúbicos.  

Em 2010 os EUA se tornou o maior produtor de gás natural do mundo, três 

anos depois se tornou o número um dos países que produzem juntamente óleo e 

gás. O objetivo atual é passar a Arábia Saudita como o maior produtor de óleo do 

mundo, através das reservas não convencionais que possuem 

 

 
Figura 2.6 – Matriz de gás natural americana.  

Fonte: Annual Energy Outlook (2014). 
 

De acordo com a Administração de Informação de Energia (EIA), a reserva 

recuperável, não comprovada tecnicamente, de gás de xisto nos EUA é estimada 

em 13.68 trilhões de metros cúbicos. O montante estimado dos recursos de gás de 

xisto comprovada e não comprovada são de 15.36 trilhões de metros cúbicos (ou 25 

por cento) de um recurso total dos EUA de 62.38 trilhões de metros cúbicos 

(ENERGY, 2013).  

Na figura 3.7 é apresentado o número de reservas recuperáveis de gás 

natural nos EUA. Com o gráfico da figuara 3.7, pode se comprovar que parcela de 

gás de xisto já tem grande importância na matriz global e vem crescendo com o 

passar dos anos, acentuadamente, de 2009 para atualidade.  

A produção de gás de xisto nos EUA vem aumentando desde o inicio da 

década passada e esta tendência deve continuar pelo menos até 2035, passando de 
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0.28 trilhões de metro cúbico por ano em 2012 (25 por cento da produção total de 

gás seco EUA) para 0,38 trilhões de metro cúbico por ano em 2035 (49 por cento da 

produção total de gás seco EUA) (ENERGY OUTLOOK ANUAL, 2012, página 3) 

Normalmente, o aumento da produção de recursos energéticos, às vezes 

acarreta em maiores recursos disponíveis e preços mais baixos no mercado interno. 

Como se produz em grande escala, existe uma menor necessidade de importações, 

com isso, aumenta a segurança energética do país.  

 

 
Figura 2.7 – Reservas recuperáveis de gás natural dos Eua 

Fonte: Annual Energy Outlook (2014). 
 

Não são só esses benefícios que a exploração do gás de xisto acrescenta a 

economia americana, como também, gera novas oportunidade de empregos tanto 

na perfuração de poços, como na construção de dutos, ou até mesmo, nas 

instalações de produção, tanto na construção da mesma ou na operação. 

Segundo o Instituto Americano de Petróleo (IAP), o número de empregos 

gerados, graças ao uso da tecnologia de fraturamento hidráulico, possibilitando 

assim a exploração de reservatórios não convencionais, era de 2.1 milhões em 2012 

e poderá chegar a 3.9 milhões em 2025.  

Pode-se observar na figura 2.8, onde o eixo horizontal está caracterizando os 

anos e o vertical o número de empregos gerado, que a maioria dos futuros 

empregos gerados serão de empregos induzidos ou indiretos, ou seja, é uma 

indústria que movimento muitos outros setores indústrias diferentes. 
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A produção de gás de xisto também significa aumento das receitas de 

impostos e royalties para os governos estaduais e federais, e de royalties e 

pagamentos de bônus para os proprietários das terras. 

 

 
Figura 2.8- Número de trabalhadores diretos, indiretos e induzidos. 

Fonte: IHS Global Insight (2014). 
 

Segundo o IAP, os governos federais, municipais e estaduais teriam uma 

receita no valor de 1.6 trilhões de dólares entre o período de 2012 a 2025, onde 

poderiam aplicar na educação, rodovias, segurança e parques.  

O governo federal diminuiria o déficit comercial em 180 bilhões de dólares, já 

que teria que fazer menos importações, teria 1.14 trilhões de dólares para gastar 

com infraestrutura, entre 2014 até 2025, e um acréscimo de 533 bilhões de dólares 

em seu produto interno bruto.  

Com o desenvolvimento do gás de xisto e sua produção crescendo mais que 

o consumo interno, a tendência é que os EUA se tornem, cada dia mais, 

autossuficientes. Logo, dependenderão menos das importações com o passar dos 

anos, podendo até virar exportador, como pode ser observado na figura 2.9, onde o 

eixo horizontal representa os anos e o vertical representa trilhão de pés cúbicos.  

Sobre os EUA se tornarem exportadores, existem duas teorias, uma é que 

com as exportações, o preço do produto interno se tornaria mais caro, com isso, 

pesaria no bolso do consumidor, sendo o gás natural, um recurso hoje com preço 

muito barato. 

A segunda é que mesmo que aconteça esse aumento interno dos preços, 
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algo que não é obrigatório, a economia americana continuaria evoluindo, pois mais 

exportações incentivaria o investimento na produção e transporte de petróleo e gás, 

criaria empregos, tornaria o fornecimento de petróleo e gás mais estável e reduziria 

o déficit comercial dos EUA.  

 

 

 

Figura 2.9 – Gás natural produzido, consumido e importado. 
Fonte: www.eia.gov (2014). 

 

O gás natural serve de fonte de combustível para diversos tipos de indústrias 

como a do papel, a de metais, a de produtos químicos e a de processamento de 

alimentos.  

Não só em seus usos industriais, como também, é usado para aquecer, 

arrefecer e cozinhar nos setores residencial e comercial dos Estados Unidos.  

Devido às suas propriedades de queima mais limpa, a disponibilidade 

econômica e potência equivalente em relação à quantidade, tornou-se uma 

alternativa favorável.  

O gás advindo da formação do folhelho está servindo como um grande aliado 

no combate à emissão de co2 para atmosfera, como pode ser obsevado na figura 

2.10, onde o eixo vertical a esquerda representa a emissão de gás co2, enquanto 

que a direita representa produção de gás de xisto e na horizontal o tempo.  

Não só para o governo americano a exploração desse recurso tem vantagens. 

Como o gás natural é usado na produção de energia elétrica e o gás advindo do  

xisto é uma grande parcela desse recurso, sendo esse um dos recursos abundante, 

torna se barato para a população.  
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Na figura 2.11, tem se uma projeção de quanto importante pode ser a parcela 

do gás natural para a indústria de eletricidade. 

 

 
Figura 2.10 – Diminuição da emissão de co2. 

Fonte: www.energytomorrow.org (2014). 
 

Com essa economia na energia e possíveis bonificações na renda da 

população, como os royalties pagos pela exploração de terreno privado, se tem uma 

estimativa que em média a renda da família subiu 1.200 dólares no ano de 2012, 

com previsão que essa média suba para 3.500 dólares por ano até 2025. 

 

 
Figura 2.11 – Participação na produção de energia elétrica. 

Fonte: Annual Energy Outlook (2014). 
 

2.7 Questão política da exploração do shale gas. 

 

      A segurança energética é o tema principal na discussão de por que ter 

uma matriz energética sólida e diversificada é importante tanto na teoria das 

relações geopolíticas e internacionais.  
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O mercado energético contemporâneo, com efeitos da globalização vivida nos 

dias atuais, está cada vez mais interdependente globalmente falando. Com isso, 

pequenas crises econômicas em algum país grande pode gera uma crise mundial, 

como foi vivido à pouco no ano de 2008.  

Logo, da mesma forma que essa globalização potencializa a união entre as 

nações, se tem igual ou maior chance, de se causar problemas em cadeia de 

fornecimento global.   

 Pode se exemplificar tal fato quando se é lembrado, em 2009, o caso da 

Rússia interrompendo o fornecimento de gás para Ucrânia, só para ter 

conhecimento de como é prejudicial a uma nação quando se é dependente 

energeticamente de outra (FREELAND, 2011).  

Enquanto a teoria do realismo das relações internacionais sugere que os 

países tendem a manter uma constante competição por recursos e poder, Daniel 

Yergin, em seu artigo Negócios Estrangeiros, em abril de 2006, explica que, a fim de 

manter a segurança energética de seus países, deve se entender como os seus 

interesses são afetados por vários princípios (FREELAND, 2011).  

Segundo Freeland (2011), o primeiro e mais conhecido é a diversificação da 

oferta, multiplicando as fontes de abastecimento, reduz se o impacto de uma 

interrupção no fornecimento de uma fonte, proporcionando alternativas.  

O segundo princípio é a resiliência, uma "margem de segurança" no sistema 

de abastecimento de energia que fornece um amortecedor contra choques e facilita 

a recuperação após interrupções.  

O terceiro princípio é o reconhecimento da realidade da integração, há 

apenas um mercado e um sistema complexo em todo o mundo.  

Um quarto princípio é a importância da informação.  

Todos esses princípios estão envolvidos na explicação de porque é 

importante desenvolver fontes alternativas de combustível, como gás de xisto. O gás 

de xisto, em especial, aumenta a diversidade de energia dos Estados Unidos, e 

aumenta a capacidade de resistência de abastecimento de combustível 

(FREELAND, 2011). 



 

CAPÍTULO III  

3. TECNOLOGIAS USADAS NA EXPLORAÇÃO DO SHALE GAS. 
 

O shale é um reservatório classificado como não convencional. Esses 

reservatórios são classificados dessa maneira por terem que sofrer mudanças em 

suas características originais para se tornar viável a extração do recurso natural que 

nele se encontra.  

No caso da formação estudada, essa característica é a permeabilidade baixa 

e para ter sua produção viabilizada, independente da quantidade de gás em seus 

reservatórios, necessita se de tecnologias especificas para sua exploração.  

Para se tornarem viáveis economicamente, as tecnologias que são usadas na 

exploração do shale são perfuração de poços horizontais juntamente com a 

estimulação conhecida como fraturamento hidráulico. Só quando essas tecnologias 

tiveram seu desenvolvimento avançado e foram utilizadas conjuntamente na 

exploração desse tipo de formação, que se tornou possível a exploração do gás de 

xisto. 

 

3.1 Classificação de Poços. 

   

A classificação de poços de petróleo, em relação a sua direção, pode ser 

dividido em: poços verticais e poços direcionais.  

          Poço vertical é o poço em que seu ponto de origem e seu ponto final estão na 

mesma reta vertical no final de sua construção, mesmo que no caminho tenha 

ocorrido uma mudança de trajetória, ou seja, uma fuga da linha vertical entre esses 

dois pontos. Por outro lado, o poço direcional é todo poço que não tem como reta 

vertical, em sua construção final, a ligação entre esses dois pontos.  

          Existe, dentro de poços direcionais, uma subdivisão que é em poço horizontal 

e poço direcional (slant well). Os poços horizontais são aqueles que fazem com uma 

linha vertical, um ângulo de 90 graus, se esse ângulo for entre 0 e 90 graus é 

considerado poço inclinado. 

 Nos reservatórios de shale gas são construídos, geralmente, os poços do tipo 

horizontal para melhorar e aumentar o contato poço-formação. Na figura 3.1, pode
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  ser observado, de forma ilustrativa, as classificações que foram apresentadas. 

 

 
Figura 3.1 Poço vertical, horizontal e direcional. 

Fonte: Petroleoetc.com (2014). 

           
3.1.1 Poço Horizontal. 

 

O número de poços horizontais sendo perfurados pela indústria do petróleo 

vem aumentando desde o final da década de 80 do século 20, quando se estimavam 

que existissem menos de 100 poços horizontais no mundo todo.  

Nos dias de hoje, os poços horizontais são quase que unanimidade em sua 

utilização por causa dos tipos de reservatórios que se tem explorado ou condições 

que se tem encontrado, como por exemplo, os reservatórios não convencionais ou 

os de águas ultra profunda, como os do pré-sal.  

Existem relatos de que se começou a perfurar poços horizontais na década 

de 40 nos Estados Unidos, “artigos do jornal Trade escritos em 1946 se referrem a 

eles como poços laterais perfurados a 4 anos, anteriormente. Nos anos 50 foram 

perfurado por volta de 50 poços também na U.R.S.S, indicados, posteriormente, 

como não comerciais”(L.E. PENDLETON, 1991).  

Para que a técnica fosse usada em vários poços e ter essa crescente, como 

vem tendo ao longo de mais de 30 anos, foi necessário o desenvolvimento 

tecnológico e pessoal, não menos importante, o aumento do preço do barril, para se 

tornar economicamente viável, já que o custo de perfurar um poço horizontal, 

normalmente, é maior do que o vertical. 

Não só esses acontecimentos, como também, a procura por novas fontes de 
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energia, que vem junto com maiores investimentos para a exploração dessas 

reservas, fizeram com que mais poços horizontais tenham sido perfurados. Não 

seria interessante se essas reservas não fossem de grande quantidade, na questão 

de óleo ou gás, pois os investimentos são altíssimos, com isso, perfurar poços 

horizontais tem sido de grande importância.  

Sua grande importância se deve ao aumento de produtividade em relação aos 

poços verticais, pois se tem um melhor contato poço-formação. 

Nas formações como o pré-sal, os gastos são altíssimos por serem off-shore 

(no mar), como por exemplo, o aluguel diário da sonda de perfuração. Logo, a 

tendência é que se perfurem poços horizontais para que se tenha um menor número 

de poços perfurados, diminuindo o tempo de utilização da sonda, mas mantendo a 

mesma produtividade de um número maior de poços verticais.  

Nos dias de hoje, essa tecnologia está sendo usada para várias funções na 

indústria e com um melhor desempenho do que os poços verticais. Segundo Rocha 

(2006), algumas dessas funções são: 

 

i. reduzir as quedas de pressão; 

ii. reduzir possibilidade de ocorrência de cone de água ou gás, já que a 

queda de pressão no poço horizontal é menor que aquela que ocorre 

no poço vertical quando ambos estão produzindo na mesma vazão; 

iii. propiciar maior interceptação das fraturas horizontais em reservatórios 

fraturados e baixas permeabilidade e porosidade; 

iv. viabilizar a exploração de formações fechadas ou que contenham óleo 

pesado, por aumentar a área exposta ao fluxo. Muitas vezes a 

exploração desses tipos de formação era considerada inviável 

comercialmente devido às baixas vazões conseguidas pela técnica de 

perfuração vertical convencional; 

v. aumentar a eficiência das técnicas de recuperação secundária, já que 

uma maior área de drenagem pode responder melhor à injeção de 

vapor ou de água; 

vi. retardar o avanço do contato óleo-água ou gás-óleo; 

vii. aumentar a área exposta ao fluxo de hidrocarbonetos; 

viii. viabilizar economicamente a exploração de campos offshore, onde o 

posicionamento das plataformas marítimas de produção é crítico 
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 devido às condições adversas do mar; 

 

Com a utilização dessa tecnologia foi possível alcançar uma maior 

produtividade em múltiplas zonas, criando assim o conceito de poços multilaterais. 

Esse tipo de poços são "ramificações" advindas de uma mesma origem, chamado 

poço de origem ou poço mãe (figura 3.2).  

 

 
Figura 3.2 – Poços multilaterais. 

Fonte: www.engpetroleo.webnode.com.br (2014). 
 

Com a perfuração desse esquema de poços, se tem uma maior varredura do 

poço por percorrer diversas direções, mas saindo do mesmo ponto central, 

consequentemente, aumentamos a área de drenagem fazendo com que o fator de 

recuperação do poço aumente também. 

No caso do shale, esse tipo de esquema de poços multilaterias é bem útil por 

ter uma maior drenagem de todo o reservatório. Como são formações pouco 

espessas, a perfuração de um poço horizontal de longo alcance (Extended Reach 

Wells - ERW) aumenta contato entre o poço e a formação. Logo, irá aumenta a área 

superficial para o escoamento do gás para dentro do poço.  

Como objeto de estudo é a tecnologia de fraturamento hidráulico e seus 

possíveis problemas ambientais, este trabalho não se aprofundará como é feita uma 

perfuração horizontal.  
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3.2  Revestimento e cimentação. 

 

Nesse tópico será dada uma breve explicação de como é feito o isolamento 

de áreas produtoras das fontes de água subterrânea, no caso das formações 

americanas, e uma breve explicação de como se dá o processo de cimentação e 

revestimento de poços de gás de xisto americanos.   

Revestimento é um tubo de aço oco usado para revestir o interior do poço 

perfurado e é essencial para a proteção de águas subterrâneas e de aquíferos 

durante a perfuração.  

O melhor revestimento existente na indústria de óleo e gás foi padronizado 

pelo American Petroleum Institute (API) e tem especificação 5CT. São especificados 

o comprimento, a espessura, a resistência à tração e a composição do revestimento 

para uma determinada situação e é o padrão mais utilizado para a seleção de 

revestimento da indústria de óleo e gás (FRACFOCUS, 2014). 

Os poços são, normalmente, constituídos de vários tubos de revestimento, 

incluindo o revestimento de superfície e o de produção. Essa sequência de tubos é 

definida para cada tipo de poço perfurado e cimentada no lugar pré-definido pela 

regulamentação de cada estado.  

Cimentação é o processo de colocação de um revestimento de cimento em 

torno de tubos de revestimento. A API também é a padronizadora da qualidade dos 

cimentos e características de cada cimento, sendo o mais usado na indústria o 

qualificado como 10 A (FRACFOCUS, 2014).   

Segundo também a Fracfocus (2014), apesar de ser o cimento mais utilizado 

na indústria, suas características podem sofrer pequenos ajustes para se adequar 

melhor ao tipo de formação.  

Por exemplo, alguns poços com facilidade de penetração do cimento nas 

formações, devido à sua natureza porosa ou devido a um fluxo substancial de água 

no interior da formação. Nesses casos, aditivos como floco de celofane e cloreto de 

cálcio são, por vezes, adicionados ao cimento para vedar as referidas zonas, 

acelerar o processo de endurecimento do cimento e evitar lavagem do cimento.  

Normalmente, o revestimento de poços de petróleo e de gás, tanto verticais 

como horizontais, é realizado em várias fases a partir do maior diâmetro para o 

menor diâmetro de espessura. 

A primeira fase envolve, frequentemente, a definição do condutor do revesti- 
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mento. A finalidade deste revestimento é evitar que o poço sofra desmoronamento, 

mas dependendo do terreno nem sempre se faz necessário o seu uso.  

Após a coluna de revestimento condutor ser assentada corretamente, a 

perfuração continua por dentro do revestimento condutor até a mais baixa zona de 

águas subterrâneas, dependendo de exigências regulatórias do estado. Em seguida, 

desce o revestimento de superfície, sendo ele assentado a partir da superfície até 

um pouco acima do final do poço.  

O cimento é bombeado para o interior do revestimento, obrigando-o a voltar 

pelo espaço entre o revestimento e a parede do poço, conhecido como espaço 

anular, até a superfície.   

 É bombeado um volume suficiente para que ele chegue até a superfície, 

após saber que este volume foi suficiente na prática, ou seja, o que foi previamente 

calculado foi suficiente para preencher todo o espaço, é bombeado um fluido a base 

água para a limpeza da parte interna do revestimento.  

Este método de cimentação do revestimento de baixo para cima é chamado 

de circulação. A circulação de cimento atrás do revestimento de superfície assegura 

que todo o espaço anular esteja preenchido com cimento desde baixo da zona do 

aquífero até a superfície. 

Esse processo tem como função proteger os aquíferos, isolando as áreas de 

zona de fonte água potável, das áreas de produção de óleo ou gás e evitando 

possíveis vazamentos. 

Uma vez que o revestimento de superfície é assentado e o cimento teve 

tempo para dar pega, ou seja, se solidificar selando qualquer espaço entre o 

revestimento e a formação, o poço continua sendo perfurado até a próxima zona 

onde o poço será revestido. Em alguns estados americanos, resulta na colocação do 

revestimento intermediário (FRACFOCUS, 2014).  

Revestimento intermediário normalmente só é necessário por razões 

específicas, como quando é necessário um controle adicional de fluxo de fluido e 

pressão, ou para proteger outros recursos subterrâneos, como o carvão ou zonas de 

armazenamento de gás.  

Após o revestimento de superfície (e, se necessário, revestimento 

intermediário) o poço está pronto para ser perfurado para a formação alvo. Ao 

chegar a esta zona, revestimento de produção é normalmente definido até o topo da 

formação ou se irá adentrar a formação.  
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A colocação do revestimento de produção depende se o poço vai ser 

produzido diretamente a partir da formação ("poço aberto") ou através de 

perfurações no revestimento de produção, processo esse conhecido como 

canhoneio, onde se perfura o revestimento para criar um caminho da formação para 

dentro do poço revestido. 

O revestimento de produção é geralmente assentado nas paredes do poço 

com cimento, utilizando o mesmo método que o utilizado para o revestimento de 

superfície e revestimento intermediário.  

Quando se tem poços perfurados direcionalmente são utilizados 

centralizadores de revestimento como o que é mostrado na figura 3.3 para 

centralizar o revestimento no poço. Assegurando que o revestimento vai ficar 

centralizado em relação ao poço.  

 

 
Figura 3.3 – Centralizadores 

Fonte: www.fracfocus.org (2014).  

Na figura 3.4, pode se observar de uma forma ilustrativa tudo o que foi 

explicado nesse tópico.  

 

3.3 Estimulação. 

 

  A estimulação de poços de petróleo é uma operação que tem como principal 

objetivo aumentar o índice de produtividade de um poço de produção de óleo e gás 

ou aumentar a injetividade de um poço injetor, alterando as características de 

permeabilidade original do reservatório ou criando canais de alta condutividade.  

Um poço produtor é, a grosso modo, o caminho para que o óleo e/ou gás 

seja escoado do reservatório até a superfície. Suas características de projeto, tais 

como, dimensões, inclinação e arquitetura de completação, são de suma importân-
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cia para definir a capacidade de produção que, aliada à qualidade do reservatório, 

vai definir sua produtividade.  

 

 
Figura 3.4 – Processo de cimentação e revestimento de poços. 

Fonte: www.api.org (2014) 
 

                 O poço injetor de água tem por objetivo o aumento do fator de 

recuperação do campo ou o descarte de água produzida. Sua função é tão 

importante quanto à do poço produtor, têm forte impacto na produção do campo.  

 

3.3.1 Tipos de estimulação  

 

A estimulação pode ser feita de três formas diferentes, dependendo do seu 

mecanismo de execução. Desta forma, pode ser classificada como operação de 

estimulação mecânica, química e uma combinação das duas.  

As principais técnicas de estimulação são o fraturamento hidráulico, a acidificação 

matricial e o fraturamento ácido.   

          O fraturamento hidráulico, que é uma estimulação mecânica, consiste em criar 

uma fratura na rocha através de um bombeio de um fluido sobre alta pressão. Essa 

fratura tem inicio através de uma ruptura na rocha devido à aplicação de tração, ou 

seja, o método se baseia em causar a falha na rocha por tração.  

Á medida que é bombeado esse fluido, a fratura se propaga até um compri- 
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-mento estabelecido em projeto. Incorporado a esse fluido, é bombeado um material 

sólido, granular, que serve de sustentação, para que essa fratura, ao final, não volte 

a se fechar devido às tensões confinantes que atuam sobre a rocha.  

          Esse material granular é denominado agente de sustentação ou propante, 

sendo o responsável por conferir características de alta permeabilidade à fratura. 

Desta forma, é estabelecido um canal de alta condutividade para o fluido escoar do 

reservatório para o poço.  

          Essa condutividade pode sofrer algumas modificações devido a fatores como: 

composição mineralógica, propriedades físicas (granulometria, resistência mecânica, 

geometria dos grãos, etc), concentração e permeabilidade. Por isso, a escolha 

desse material tem que ser feita de acordo com o reservatório, de forma a se obter a 

condutividade requerida para a fratura. 

          A acidificação matricial é uma operação de estimulação química, onde é 

bombeada uma solução ácida para o interior do reservatório com o intuito de 

diminuir o dano, por ventura, existente na formação e dissolução de cimentos e 

sedimentos carbonáticos da rocha.  

Essa composição é preparada de acordo com as características 

mineralógicas da rocha-reservatório. Normalmente, é uma combinação de ácido 

clorídrico e ácido fluorídrico. Em carbonatos, acontece o aumento de permeabilidade 

devido à reação do ácido clorídrico com a rocha. Em arenitos, a acidificação 

matricial é usada, basicamente, para a remoção de dano.  

          Normalmente, o raio de ação da acidificação matricial não é muito grande, se 

limitando a poucos metros.  Desta forma, é uma modalidade de estimulação que não 

apresenta grandes resultados em reservatórios de permeabilidade muito baixa. 

          O fraturamento ácido é uma combinação entre as duas outras formas de 

estimulação, onde a fratura é feita hidraulicamente, porém não é utilizado agente de 

sustentação.  Nesse caso, a condutividade de fratura será promovida pelo desgaste 

das paredes da fratura pela ação do ácido. É uma estimulação indicada, 

exclusivamente, para carbonatos, uma vez que os arenitos apresentam baixíssima 

reatividade com o ácido. 

O faturamento ácido apresenta melhores resultados em carbonatos de 

maiores dureza (Rock Embedment Strength), uma vez que carbonatos que se 

deformam com facilidade, submetidos a altas tensões confinantes, têm a tendência 

de colapsar a fratura. 
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3.3.1.1 Fraturamento Hidráulico.  

 

O fraturamento hidráulico não é uma tecnologia nova. A primeira aplicação 

comercial de fraturamento hidráulico como forma de estimulação de um poço 

ocorreu, de formar eficaz, no campo de Hugoton no Kansas em 1946 ou perto de 

Duncan Oklahoma em 1949 (FRACFOCUS, 2014).   

Desde então, o uso do fraturamento hidráulico se tornou quase que 

obrigatório para a exploração de poços de gás, especialmente aqueles advindos de 

reservatórios não convencionais, como o caso do shale.  

Segundo Francfocus (2014), o processo tem sido usado em mais de um 

milhão de poços produtores. À medida que a tecnologia continua a evoluir e 

melhorar, as operadoras agora fraturam até 35.000 poços de todos os tipos 

(verticais e horizontais, de óleo e gás natural) a cada ano.  

 

3.3.1.2 Processo do fraturamento hidráulico. 

 

O fraturamento hidráulico é uma prática do estímulo à formação usada para 

criar permeabilidade adicional em um reservatório, permitindo assim, que o gás 

escoe mais facilmente em direção ao poço.  

O fracking pode ser usado para superar as barreiras naturais para o fluxo de 

fluidos (gás ou óleo) para o poço, essas barreiras podem incluir, naturalmente, baixa 

permeabilidade comum em formações de xisto ou permeabilidade reduzida 

resultante de danos perto do poço durante a atividade de perfuração.  

O processo envolve o bombeamento de um fluído, conhecido como fluído de 

fraturamento, na formação desejada, onde esse fluído já é bombeado a taxa e a 

pressão calculadas para gerar fraturas e fissuras na formação alvo.  

Para exploração de gás de xisto, fluidos de fraturamento são, principalmente, 

fluidos à base de água misturada com aditivos que ajudam a água no transporte do 

propante até as fraturas. O agente de sustentação, como o próprio nome já diz, é 

necessário para "sustentar" as aberturas feitas pelo fluido de fraturamento 

bombeado.  

Uma vez que a fratura tenha iniciado, são bombeados, para o poço, fluidos 

adicionais para continuar o desenvolvimento da fratura e para transportar o propante 

mais adentro da formação. Os fluidos adicionais são utilizados também para manter 
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a pressão do fundo do poço necessária para aumentar o comprimento da fratura, já 

aberta, na formação.  

Cada formação rochosa tem variabilidade natural inerente, resultando em 

diferentes pressões de fratura para diferentes formações. O processo de concepção 

de tratamentos de fratura hidráulica envolve a identificação das propriedades da 

formação alvo, incluindo pressão de fratura e o comprimento desejado de fraturas 

(FRANCFOCUS, 2014).  

 

3.3.1.3 Planejamento de fratura.  

 

O fraturamento hidráulico em poços horizontais de gás de xisto é realizado 

em etapas. Os poços horizontais podem chegar a comprimentos, de trecho 

horizontal, de 304 metros a mais de 1524 metros.  

Devido ao comprimento do poço, não é possível manter uma pressão 

suficiente no fundo do poço para estimular todo o comprimento de uma lateral em 

um único evento de estimulação. Logo, o fraturamento hidráulico de poços 

horizontais em gás de xisto são geralmente realizados isolando pequenas porções 

da lateral.  

A fratura de cada porção do poço lateral é chamada de fase. Fases são, 

sequencialmente, fraturadas começando com a seção na extremidade mais distante 

do poço e estendendo se para todo o comprimento do poço e só termina quando 

todo ele estiver estimulado.  

Poços horizontais nas diversas bacias de shale gas podem ser estimulados 

utilizando duas ou mais fases para fraturar todo o intervalo de perfuração do poço. 

Cada fase de um fraturamento de um poço horizontal é semelhante a um 

fraturamento de um poço vertical. Esses poços são conhecidos como poços 

horizontais multifraturados.  

Antes de se começar a colocar em prática o fraturamento hidráulico em um 

poço (vertical ou horizontal), uma série de testes é realizada. Estes testes são 

projetados para garantir que o poço, o equipamento no poço e os equipamentos 

usados no fraturamento hidráulico estão em boas condições de funcionamento e 

que, seguramente, irão suportar a aplicação das pressões de fratura e as taxas de 

fluxo da bomba.  

Os testes começam com o ensaio de revestimento de poços de cimentos e 
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durante o processo de perfuração e de construção do poço. Esse teste se faz 

necessário para saber se a cimentação está bem feita e se ela poderá sofrer 

qualquer tipo de rachadura com a pressão que será exercida. Visando evitar que o 

gás produzido possa fluir por essas rachaduras no cimento e chegar até os 

aquíferos.  

Em seguida, são feitos os testes de pressão do equipamento de fraturamento 

hidráulico antes de iniciar o processo. Observa-se que os requisitos de construção 

de poços estão regulamentados pelas agências reguladoras de petróleo e gás do 

estado, para garantir a segurança dos recursos hídricos na operação de um poço.  

Após fazer o teste nos equipamentos, o processo de estimulação da formação 

começa.  

A sequência observada abaixo é um exemplo de um poço da formação 

Marcellus, na Pensilvânia. Cada zona de petróleo e gás é diferente e exige um 

projeto de fraturamento hidráulico adaptado às condições particulares de formação. 

Portanto, enquanto o processo é substancialmente o mesmo, a sequência pode ser 

alterada dependendo das condições encontradas pela equipe em cada formação.  

É importante observar que nem todos os aditivos são utilizados em cada poço 

fraturado hidraulicamente, a mistura exata e proporções dos aditivos podem variar 

com base na profundidade específica do local, a espessura e outras características 

da formação alvo.  

Segundo Fracfocus (2014), são, basicamente, essas as etapas para 

realização de um fraturamento hidráulico em poços fraturados no campo de 

Marcellus: 

 

i. uma fase de ácido, que consiste em milhares de litros de água misturado 

com um ácido diluído como, por exemplo, ácido clorídrico. Esse serve para 

limpar os restos de cimento ou fluido de perfuração que invadiram a 

formação e proporcionar um canal aberto por dissolução de minerais e de 

carbonato, deixando canais livres para fluírem outros fluidos de 

fraturamento que irão abrir o caminho da fratura;  

ii. a fase colchão, que consiste em aproximadamente 100.000 litros de 

slickwater sem material propante. Essa fase enche o poço com essa 
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solução, onde se dá inicio a fratura da formação e ajuda a facilitar o fluxo 

de material e colocação propante depois;  

iii. uma fase sequência é a de suporte, que pode ser constituído por vários 

subestágios de água combinados com material propante (que consiste de 

uma areia ou material cerâmico que destina-se a manter aberto, ou 

suporta as fraturas criadas e/ou reforçada durante a operação de 

fraturamento, após, a pressão é reduzida). Esta fase pode usar em 

conjunto centenas de milhares de litros de água. Material propante pode 

variar a partir de um tamanho de partícula mais fino com um tamanho de 

partícula grosseiro ao longo desta sequência;  

iv. uma etapa de lavagem, que consiste em um volume de água doce 

suficiente para limpar o excesso de propante do poço; 

 

3.3.1.4 Aditivos químicos usados no fraturamento. 

 

Segundo Fracfocus (2014), existem mais aditivos usados na estimulação de 

um poço, foi tido como base o processo feito na formação de Marsellus, são eles:  

 

i. a solução de ácido diluído, tal como descrito na primeira fase, usado 

durante a sequência de fratura inicial. Esta limpa o cimento e detritos 

em torno das perfurações para facilitar a solução que será bombeada, 

slickwater, subsequente para fraturar a formação;  

ii. um biocida ou desinfetante, utilizado para evitar o crescimento de 

bactérias na cavidade que pode interferir na operação de fraturamento, 

eles consistem tipicamente de soluções à base de bromo ou 

glutaraldeído;  

iii. um inibidor de incrustação, tal como etileno-glicol, utilizado para 

controlar a precipitação de carbonato e sulfato de certos minerais;  

iv. controlado de Ferro / agentes de estabilização, tais como o ácido cítrico 

ou o ácido clorídrico, utilizado para inibir a precipitação de compostos 

de ferro, mantendo-os em uma forma solúvel;  
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v. agente de fricção, tais como o cloreto de potássio ou compostos à base 

de poliacrilamida, usada para reduzir o atrito tubular e 

subsequentemente reduzir a pressão necessária para bombear o fluido 

para o interior do poço. Os aditivos podem reduzir o atrito tubular por 

50 a 60%. Esses compostos redutores de atrito representam o 

componente "slickwater" da solução do colchão;  

vi. os inibidores de corrosão, tais como N, N-dimetil formamida, e os 

eliminadores de oxigênio, tais como bissulfito de amônio, são utilizados 

para prevenir a degradação do revestimento do poço;  

vii. agentes gelificantes, como a goma xantana, podem ser usados em 

pequenas quantidades para dar viscosidade a solução à base de água 

para ajudar no transporte do material propante;  

viii. ocasionalmente, um agente crosslinker vai ser usado para melhorar as 

características e capacidade dos agentes gelificantes no transporte do 

material propante. Estes compostos podem conter ácido bórico ou de 

etileno-glicol. Quando os aditivos de geleificação são adicionados, uma 

solução de “quebradores” é geralmente adicionada mais tarde na fase 

de fraturamento para fazer com que o agente de gelificação quebre-se 

facilmente e o fluído possa ser removido do poço sem levar de volta a 

areia/propante; 

 

Na figura 3.5, apresenta-se de forma ilustrativa a composição geral de um 

fluído de perfuração e sua representação em porcentagem.  

Como se pode observar, os aditivos químicos representam apenas 0,5% da 

composição do fluido de fraturamento e dentre esse aditivos estão: surfactantes, 

KCl, agente gelificante, inibidor de incrustação, agente controlador de ph, 

quebradores, crosslinker, inibidores de ferro, inibidores de corrosão, biocidas, ácido 

e redutores de fricção.  

Outros pontos importantes nos estudos de fraturamento hidráulico, além dos 

aditivos químicos usados, é o controle do procedimento, ou seja, se temos como ter 

certeza do tamanho e orientação das fraturas feitas nas formações.  Nos tópicos a 

seguir será discutido através de estudos feitos como se dá a orientação dessas 

fraturas e o tamanho que normalmente elas chegam em poços perfurados no campo 

de Marcellus. 
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Figura 3.5 – Composição do fluido de fraturamento. 

Fonte: www.energy.gov (2009).  
 

 

3.3.1.5 Orientação da fratura. 

 

As fraturas hidráulicas são formadas na direção perpendicular a menor tensão 

na rocha. Com base nos poços perfurados, fraturas horizontais vão ocorrer em 

profundidades inferiores a cerca de 610 metros por causa da sobrecarga das 

camadas rochosas a cima da formação, que a essas profundidades fornece uma 

tensão menor do que a encontrada horizontalmente (FRACFOCUS, 2014).  

Também segundo Fracfocus (2014), se a pressão é aplicada ao centro de 

uma formação sob estas condições relativamente pouco profundas, a fratura é mais 

provável de ocorrer no plano horizontal, uma vez que será mais fácil de separar da 

rocha neste sentido que em qualquer outro. Em geral, portanto, estas fraturas são 

paralelas ao plano de assentamento da formação.  

 O Fracfocus (2014), afirma que quando a profundidade fica acima de 610 

metros, a tensão de sobrecarregar aumenta em cerca de 3.28 psi/m, tornando a 

tensão de sobrecarregar a tensão dominante. Isso significa que a tensão de 

confinamento horizontal é agora a tensão menor, como se é sabido, as fraturas 

induzidas hidraulicamente são formadas na direção perpendicular a menor tensão, 

logo, a fratura resultante a profundidades superiores a cerca de 610 metros serão 

orientados na direção vertical.  

No caso de uma fratura atravessar esse tipo de fronteira citada acima, a fratu- 
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ra iria tentar reorientar-se perpendicular à direção de menor tensão. Portanto, se 

uma fratura propaga se de uma formação mais profunda para uma formação mais 

na superfície, a fratura iria se reorientar a partir de uma vertical para uma via 

horizontal. 

 

3.3.1.6 Comprimento da fratura. 

 

À medida que uma fratura criada se propaga, ela é controlada pela zona 

superior confinante e/ou volume, a taxa e a pressão do fluido que foi bombeado. A 

zona de confinamento vai limitar o crescimento vertical de uma fratura porque possui 

uma força ou elasticidade para conter a pressão do fluido injetado ou um volume de 

fluido que foi bombeado (FRACFOCUS, 2014).  

Segundo Fracfocus (2014) isto é importante porque quanto maior for a 

distância entre a formação fraturada e a fonte subterrânea de água potável, maior 

será o impedimento da fratura chegar a se propagar por todo esse impedimento 

rochoso.  

 Porém, essas fraturas feitas nas rochas podem acabar se interligando com 

fraturas naturais ou até mesmo falhas que já existiam na formação rochosa. Essa é 

uma das grandes preocupações dos ambientalistas, está sendo dito que o 

fraturamento hidráulico nas formações de shale gas está interligando os 

reservatórios à fonte subterrânea de água potável.  

Para tentar explicar um pouco o que realmente acontece utilizarei um estudo 

feito por Kevin Fisher, da Pinnacle, que faz parte do grupo Halliburton, para a edição 

da American Oil and Gas Reporter em julho de 2010 como base. 

O estudo foi feito através de um mapeamento, de dados reais de campo, de 

mais de 15.000 poços fraturados hidraulicamente durantes a última década. Esse 

mapeamento foi realizado em reservatórios de gás de xisto em bacias norte 

americana desde 2001. Foram utilizadas tecnologias como microsísmica e titmeter 

para monitorar as estimulações. As figuras 3.6 e 3.7 são dados coletados de 

fraturamento hidráulico feitos no campo de Barnett na bacia de Fort Worth, no Texas 

e no campo de Marcellus, na bacia de Appalachian.  

A figura ilustra a parte superior e inferior da fratura para todas as 

estimulações mapeadas no campo de Barnett desde 2001. As profundidades de 

perfuração são ilustradas pela linha de cor vermelha para cada etapa, com os topos 
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da fratura e fundos ilustrados por curvas coloridas correspondentes aos municípios 

onde elas aconteceram. 

 

Barnett Mapped Frac Treatments/TVD 

      
Frac stage (sorted on perf midpoint) 

Figura 3.6 – Mapeamento de fraturamento hidráulico no campo de Barnett. 
Fonte: www.fracfocus.org  (2014). 

. 
Os aquíferos estão ilustrados pelo azul escuro e estão mapeados, em relação 

à profundidade, todos os aquíferos registrados nesse campo. Como pode ser 

observado, a maior fratura já feita no campo está a mais de 1200 metros dos 

aquíferos.  

No caso do campo de Marcellus, se pode ver que é igualmente grande a 

distância do mais alto ponto de fratura para a mais baixa localização de aquíferos. 

O que se pode concluir, com esses gráficos apresentados, é que as fraturas 

estão muito longe de chegar a qualquer aquífero existente pelo menos nesses dois 

casos apresentados nas figuras 3.6 e 3.7. 

Com esse mapeamento feito por essa indústria pode se concluir que o 

fraturamento hidráulico não é a causa dos possíveis vazamentos que tem sido tanto 

questionado na mídia nos casos que se assemelham a esses dois apresentados no 

estudo, ou seja, se houve problemas nessas duas bacias provavelmente não foram 

causados por fraturamento hidráulico durante a perfuração desses 15 mil poços.  

O que se pode tirar disso é que existem casos onde o fraturamento hidraúlico 

não irá afetar em nada os reservatórios de água potável, mas se deve fazer um estu- 
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-do para cada caso para que se tenha o mesmo resultado.  

Por tanto, o fraturamento tem que ser visto com cautela porque em poços 

rasos pode ser, sim, o causador de problemas como esse que estão sendo citados 

acima.  

Da mesma forma, não sabemos até que ponto esses estudos estão sendo 

verídico, tendo em vista que foram feitos por uma empresa que lucram com a 

exploração do gás.  

No próximo capítulo entraremos na discussão dos problemas ambientais e 

visuais em que a exploração do shale gas está envolvida. 

 

       
Frac stage (sorted on perf midpoint) 

Figura 3.7 – Mapeamento de fraturamento hidráulico no campo de Marsellus. 
Fonte: www.fracfocus.org (2014). 
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CAPÍTULO IV 

4. Impactos ambientais na exploração do shale gas americano.  

 

A exploração de reservas não convencionais, como shale gas, apesar de ser 

comprovadamente benéfica para a economia americana, vem gerando grandes 

debates e estudos sobre o assunto, no que se diz respeito aos impactos ambientais. 

 O alvo dessa crítica é a tecnologia que está sendo empregada para gerar 

maior permeabilidade na formação, a técnica de estimulação conhecida como 

fraturamento hidráulico.  

São encontradas grandes reservas de gás de xisto em vários países ao redor 

do mundo, com isso, a utilização dessa técnica de estimulação vem sofrendo 

grandes debates ao redor do mundo sobre se é algo seguro de ser feito e se existe 

mesmo o controle sobre as dimensões de fraturas que se quer propiciar a rocha. 

 Em alguns países, como por exemplo, a França, a utilização dessa técnica é 

proibida, em outros ainda estão sendo estudadas as possibilidades e garantias de 

sua utilização, como Portugal e Reino Unido. 

Os defensores do meio ambiente acreditam que a contaminação de fontes de 

águas subterrâneas é o maior problema causado por essa técnica. Essa 

contaminação pode ocorrer por causa de uma má construção de um poço, prováveis 

perdas de controle do poço (blowouts), vazamentos de produtos químicos na 

superfície utilizados durante o fraturamento hidráulico, entre outros.  

Por outro lado, as empresas que exploram esse recurso natural, advindo do 

folhelho, garantem que essa técnica vem sendo usada de forma segura há décadas. 

 No caso americano, tendo em vista que a utilização dessa técnica de 

estimulação está colocando os EUA como o maior produtor de gás, e futuramente de 

óleo, a discussão é como amenizar esses impactos ambientais ao ponto de evitá-

los.  

Todos os envolvidos, como defensores do meio ambiente, órgãos ambientais 

americanos e a indústria de óleo e gás, acreditam que os impactos possam ser 

diminuídos ou até evitados. Mas para isso, deve se ter maiores precauções em 

todas as etapas da perfuração, com maiores investimentos em pesquisa, novas 

tecnologias de monitoramento e uma maior rigidez dos órgãos reguladores. 
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 Em contra mão a expansão da exploração de shale e com isso, um maior 

desenvolvimento econômico para o país, o desafio para todos será fazer com que 

exploração seja a menos agressiva ao meio ambiente e, consequentemente, a 

saúde humana.  

O objetivo deste capítulo é apresentar os riscos ambientais que possam 

ocorre com a exploração desse tipo de recurso natural. Na verdade, não só os riscos 

ambientais, mas também, toda a mudança, de forma negativa, que a exploração do 

gás de xisto trás para o local de exploração.  

Para este trabalho, como já vem sendo feito, será levado em consideração o 

caso da indústria norte americana, a qual está mais desenvolvida na exploração do 

que o resto do mundo. 

 

4.1 Emissão de gases estufa à atmosfera.  
 

Em relação à emissão de carbono, o gás natural pode ser considerado mais 

limpo que outras fontes de energias, como por exemplo, o carvão e outros 

combustíveis de origem fóssil. A queima desse recurso energético emite menos 

dióxido de carbono, que é um dos principais gases de efeito estufa, do que os já 

mencionados competidores na matriz energética americana, como mostra a figura 

4.1.  

 

 
Figura 4.1 – Emissão de gases de efeito estufa. 

Fonte: BNDES (2013). 
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Segundo Argonne (2013), apesar de ter menor emissão de CO2, não é o 

único fator a ser observado para compreender as implicações para as mudanças 

climáticas, é preciso olhar não apenas o gás de efeito estufa (GEE) provenientes da 

combustão em um veículo ou usina, mas também os de atividades de produção. 

 Para o gás natural, que tem como principal constituinte o metano (CH4) em 

sua composição, a principal preocupação é o vazamento e ventilação em toda a 

cadeia de abastecimento do mesmo.  

 As atividades que podem acarretar em emissões de CH4 para atmosfera são 

a água do flowback, ou seja, quando se recupera a água injetada no fraturamento 

hidráulico, qualquer outro processo de manutenção (workover) que o poço venha a 

ter, até mesmo uma manutenção do fraturamento já existente, e principalmente, no 

processo de completação do poço.  

Todos esses casos podem ocorre, apenas, se não houver o cuidado 

necessário durante toda a operação que estará sendo realizada no poço.   

Mas o que acontece na verdade é que as operadoras de gás natural, muitas 

vezes, tomam medidas para limitar essas emissões. Programas como EPA Natural 

Gas STAR, uma parceria entre a indústria e o governo para reduzir as emissões de 

CH4, vem apresentando significativa (aproximadamente 50%) redução nas 

emissões através da utilização de queima e redução de emissão na completação 

(CERs), que lhes permitem capturar o gás que, em outro momento, era lançado para 

a atmosfera (BURNHAM ET AL. 2012).  

No entanto, as estimativas de redução esbarram na falta de transparência, 

uma vez que as informações do negócio são protegidas confidencialmente por lei. 

Outra área de incerteza na estimativa dos impactos destas emissões é a projeção 

futura da produtividade do poço, que é um fator importante no ciclo de vida dos 

cálculos.  

Como a produção de gás de xisto é recente, essas projeções variam muito, e 

se poços são menos produtivos do que as projeções da indústria, em seguida, os 

impactos das emissões da completação de poço será de grande importância.  

Vários estudos têm sido realizados para estimar as emissões do ciclo de vida 

dos gases de efeito estufa do gás de xisto; no entanto, os resultados têm variado 

devido a diferenças de metodologia e dados coletados (ARGONNE, 2013).  

Pesquisadores estimaram uma taxa de fuga caso base para grande escala de gás 



49 

 

de xisto de 2,0% em relação ao todo ciclo de vida e 1,2% para as atividades de 

produção (BURNHAM ET AL. 2012).  

A EPA não examina, explicitamente, o vazamento de gás de xisto, e sim, 

examina a indústria de gás natural inteira. Contudo, anteriormente a estimativa da 

EPA para o vazamento de gás natural antes da produção de gás de xisto, em larga 

escala, foi de 1,4% para o ciclo de vida e 0,4% para a fase de produção (Argonne, 

2013).  

Enquanto o taxa de fuga estimada aumentou significativamente das 

estimativas anteriores por causa das várias atividades associada à produção, outras 

etapas, tais como transmissão e distribuição, diminuiu devido à substituição de 

condutas antigas, reduzindo, assim, o impacto global.  

Por outro lado, pesquisadores da Cornell estimam uma taxa de fuga base 

para o gás de xisto de 5,8% para o ciclo da vida; no entanto, eles não são 

responsáveis por tecnologias que capturam CH4 e incluem vários pontos de dados 

que provavelmente superestimam as emissões, como o uso de informações do 

gasoduto russo em lugar de dados dos E.U.A. (ARGONNE, 2013). 

Usando estimativas de fuga de corrente para a produção em larga escala, as 

emissões de CH4 do gás natural são responsáveis por aproximadamente 15% do 

total das emissões de GEE do ciclo de vida em uma escala de tempo de 100 anos e 

os benefícios relativos de gás natural depende de como ele é, em última análise, 

utilizado.  

Por exemplo, a maioria dos estudos mostram que as usinas de gás natural 

pode proporcionar redução de aproximadamente 30-50% em emissões de GEE, 

dependendo da eficiência da planta, em comparação com uma planta típica de 

carvão (ARGONNE, 2013).  

Para veículos leves, o uso de gás natural como combustível reduz em 10% as 

emissões de gases de efeito estufa comparado com a gasolina (BURNHAM ET AL. 

2012). Entretanto, para veículos pesados, o gás natural não gera benefício 

comparado com o a utilização do diesel. 

 

4.2  Poluição do Ar local.  

 

Atividades de produção de gás de xisto podem produzir quantidades 

significativas de poluição do ar que poderia afetar a qualidade do ar local nas áreas 
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de desenvolvimento concentrado. Além de GEE, emissões de gás natural podem 

liberar compostos orgânicos voláteis (COV) e ar poluentes perigosos (HAPs), tais 

como o benzeno. Os óxidos de nitrogênio (NOx) são outros poluentes para se 

preocupar. Perfuração, fraturamento hidráulico, e equipamentos de compressão, 

normalmente alimentado por grandes motores de combustão interna, produzem 

essas emissões. 

Vários inventários de emissões estaduais têm mostrado que as operações de 

petróleo e gás natural são fontes significativas de poluição do ar local (por exemplo, 

o inventário de emissões de Colorado 2008 mostrou que eles foram responsáveis 

por 48% dos compostos orgânicos voláteis, 18% de NOx e 15% de benzeno) e que 

operações de gás de xisto podem levar ao aumento dos níveis de ozônio e HAPs 

perto dessas áreas (ARGONNE, 2013).  

No entanto, a incerteza sobre os impactos dessas emissões existe, já que a 

qualidade do ar é altamente dependente das condições locais. Por exemplo, em 

algumas áreas, as emissões de VOC não será principal condutor da formação de 

ozônio; por conseguinte, uma modelagem detalhada é necessária para compreender 

o impacto das emissões na qualidade do ar local.  

Além disso, enquanto que os níveis elevados de emissões de benzeno foram 

encontrados perto de locais de produção, as concentrações ficaram abaixo dos 

níveis prejudiciais a saúde humana, por outro lado, o benzeno é um composto 

acumulativo, então se ficar exposta por muito tempo a tendência é que ele gera 

grandes problemas futuros e com poucos dados sobre como essas emissões HAP 

impactam a saúde humana, mais exames são necessários (ARGONNE, 2013). 

Outro poluente do ar local de crescente preocupação é pó de sílica cristalina, 

que pode ser gerado a partir do propante. Pó de sílica pode ser gerado na 

mineração e transportado como propante para o dentro do poço e no processo de 

movimentação e mistura do propante no fluido de fraturamento hidráulico.  

Pó de sílica cristalina dentro do intervalo de tamanho respirável (<4 microns) é 

considerado um HAP e uma substância cancerígena. Além de um aumento do risco 

de câncer no pulmão, a exposição a sílica cristalina pode conduzir a uma doença 

inflamatória pulmonar crónica chamada silicose (ARGONNE, 2013).  

Um recente estudo de campo de 11 fraturamentos hidráulicos feito em 

diferente locais, em cinco estados diferentes, por pesquisadores do the National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) encontraram níveis de sílica 
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cristalina que excederam os limites de exposição recomendados por NIOSH (REL) 

em 79% das amostras e ultrapassou em muito o REL por um fator de 10 ou mais em 

31% das amostras.  

Os pesquisadores concluíram que as proteções existentes podem não ser 

suficientemente, eficazes na proteção da saúde do trabalhador e que proteções 

adicionais devem ser postas em prática (ESSWEIN ET AL, 2012). 

 

4.3 Consumo de água. 

 

Embora a água seja utilizada em várias fases do ciclo de vida do gás de xisto, 

a maior parte é normalmente consumida durante a fase de produção. Isto se deve, 

principalmente, aos grandes volumes de água (8,7-20.8 milhões de litros) 

necessários para fraturar hidraulicamente o poço (ARGONNE, 2013).  

A água, em quantidades de 0.72-1.17 milhões de litros, também é usada para 

perfurar e cimentar um poço de gás de xisto durante a construção (ARGONNE, 

2013). Depois de fraturar um poço, em qualquer lugar, a partir de 5% a 20% do 

volume original do fluido irá voltar para a superfície dentro dos primeiros 10 dias, 

como água do flowback.  

Um volume adicional de água, equivalente a 10% até quase 300% do volume 

injetado, vai voltar à superfície como a água produzida durante a vida útil do poço 

(ARGONNE, 2013).  

Note-se que não há uma distinção clara entre a chamada água de flowback e 

água produzida, com os termos tipicamente sendo definidos pelas operadoras, com 

base no tempo, taxa de fluxo, ou por vezes, a composição da água produzida. A 

taxa à qual a água volta à superfície é altamente dependente da geologia da 

formação.  

Na bacia de Marcellus, as operadoras reciclam 95% da flowback, enquanto 

que nas bacias de Barnett e Fayetteville, as operadoras normalmente reciclam 20% 

da flowback.  

A gestão da água e reutilização são questões locais e muitas vezes 

dependem da qualidade e quantidade de água, e da disponibilidade e acessibilidade 

das opções de gestão. Acima de um ciclo de vida de 30 anos um poço, assumindo 

um poço típico, é fraturado hidraulicamente três vezes durante esse período de 
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tempo (EPA, 2010), construção e produção de gás de xisto geralmente consome 

entre 26.5 e 63.6 milhões de litros de água por poço. 

Uma vez que o gás é produzido, ele é processado, transportado e distribuído, 

e por último consumido. O consumo de água acontece em cada um desses estágios 

da mesma forma. Embora a combustão do gás natural não esteja relacionada 

diretamente com o consumo de água, se o uso final do gás for um tanque veicular, 

ele pode ser comprimido via um compressor elétrico.  

A eletricidade para a compressão está relacionada com o consumo de água 

de 0.6 a 0.8 galões por galões de gasolina equivalentes (GGE), de acordo com o 

Argonne (2013), fazendo o total de consumo para um ciclo de vida veicular 3.78-9.46 

litros por GGE.  

Para comparação, o ciclo de vida do consumo de água veicular associado 

com o uso de gás natural convencional é entra 3.4 a 4.2 litros por GGE, gasolina 

está entre 9.8 a 25 litros/GGE, e ethanol entre 98.4 a 1347 litros/GGE (ARGONNE, 

2013). 

 

4.4 Qualidade da água.  

 

As preocupações com a qualidade da água tem o foco na possível 

contaminação da água potável por metano ou fluidos de atividades de fraturamento 

hidráulico. Os possíveis caminhos para essa contaminação incluem vazamento 

subterrâneo do poço para aquíferos de água potável, descarte inadequado ou 

vazamento acidental de fluidos de fraturamento hidráulico para reservas de água 

superficiais.  

Devido à profundidade da maior parte das formações de shale, é pouco 

provável (independente do poço) que o petróleo flua a partir das fraturas feitas no 

xisto através de milhares de metros de rocha até um aquífero de água potável.  

No entanto, os depósitos de xisto rasos podem ser vulneráveis a esta 

conexão direta, como é sugerido pela investigação subterrâneas contínuo da EPA 

em Pavillion, Wyoming, onde menos de 122 metros separa depósitos de gás do 

recurso de água potável. 

Para as formações profundas, a contaminação pode ocorrer devido a defeitos 

no poço. Quando o anular entre o tubo de revestimento e o poço não está 

adequadamente selado ou cimentado durante a perfuração, o metano pode migrar a 



53 

 

partir do reservatório de xisto pelo anular até aquíferos superficiais onde poderia se 

dissolver na água potável.  

Outra via possível para a contaminação é um defeito no revestimento em 

profundidades rasas, que permite que o gás flua a partir do interior do poço para o 

aquífero. Construção de poço, mal feita, parece ter causado um das maiores casos 

documentados de contaminação da água, que ocorreu em Bradford County, 

Pensilvânia, depois dos poços serem perfurados, mas antes de qualquer 

fraturamento hidráulico (PADEP, 2011).  

Além disso, a construção do poço defeituoso, Osborn et al. (2011), sugerem 

que em alguns casos, poços abandonados também podem fornecer caminhos para 

ocorrer a migração do metano. A mais óbvia, e talvez mais fácil de prevenir, é 

contaminação por despejo intencional ou derramamento acidental da água do 

flowback na superfície. Uma causa comum de derrame acidental é o transbordo de 

bacias de retenção durante grandes eventos de chuva. 

Contaminantes em água do flowback da formação de minerais, tais como 

NORM, ou a partir de aditivos para o fluido de fraturamento hidráulico podem se 

tornar um problema de saúde quando presentes em concentrações significativas. A 

Investigação da EPA sobre a possível contaminação das águas subterrâneas no 

Dimock, Pensilvânia, foi dada como fora de preocupação com essas substâncias 

tóxicas.  

Embora não exista um padrão federal que limite a quantidade de metano em 

água potável, é, no entanto, um risco na água porque em concentrações suficientes 

podem volatilizar e se acumular nas casas, o que pode levar à asfixia ou servirem 

como combustível para o fogo e explosões. 

 

4.5 Indução sísmica.  

 

Descarte de água do flowback advinda do fraturamento hidráulico depende da 

disponibilidade de poços de injeção. Por exemplo, a geologia limitada na Pensilvânia 

levou a transportar a água do flowback para Ohio para injeção.  

O aumento da atividade de injeção vem sendo ligada a eventos sísmicos ou 

terremotos, de acordo com o Departamento de Recursos Naturais de Ohio (ODNR, 

2012).  

Outros estudos têm indicado que as atividades de injeção em Arkansas foram 
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ligadas a terremotos nas proximidades (HORTON, 2012). Atividades de injeção 

foram interrompidas em poços no Arkansas e Ohio. 

De acordo com ODNR, um poço de injeção corretamente localizado não vai 

causar terremotos. Um número de fatores deve estar presentes para induzir um 

evento sísmico em um local. Para que aconteça um terremoto, uma falha deve existir 

nas proximidades e estar em um estado quase de falência de pressões.  

O poço de injeção deve ter um caminho de comunicação com a falha, e a taxa 

de fluxo de fluido no poço deve estar a uma quantidade e pressão suficientes 

durante um tempo suficientemente longo, para provocar a falha ou ao longo de um 

sistema de falhas. 

 Um estudo recente da National Research Council concluiu que a maioria dos 

poços de descarte para águas residuais do fraturamento hidráulico não representam 

um perigo para a sísmica induzida. Este relatório também conclui que o processo de 

fraturamento hidráulico, em si, não representa um risco elevado para induzir eventos 

sísmicos (ARGONNE, 2013). 

 

4.6 Impactos na comunidade.  

 

Petróleo e gás é um processo industrial e, como tal, não está imune aos tipos 

de impactos locais que a maioria das atividades industriais tende a compartilhar.  

O processo requer equipamentos pesados, incluindo centenas de milhares de 

viagens de caminhão para entregar água e produtos químicos para executar o 

processo de fraturamento hidráulico, e muitos mais para remover a água do 

flowback gerada pelo processo.  

Este tráfego intenso coloca enorme pressão sobre as estradas locais, o que 

podem não ter sido construídas para lidar com o tráfego de caminhões pesados, e 

pode levar à congestão, o que pode se tornar uma fonte de frustração para os 

cidadãos locais.  

Os grandes equipamentos utilizados para perfurar e fratura hidraulicamente 

um poço, também pode ser ruidoso e causar poluição visual, especialmente quando 

em estreita proximidade com residências habitadas.  

Além disso, essa atividade pode ter um impacto negativo sobre o valor da 

propriedade local, especialmente em áreas residenciais, devido a uma combinação 

de bens, os riscos percebidos e impactos. 
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4.7 Mitigação dos impactos: estratégias e práticas 

 

Alguns dos maiores depósitos de gás de xisto estão localizados em estados 

que não têm um recente histórico de produção de petróleo e gás. Isto leva a dois 

desafios potênciais: suficiência regulamentar e aceitação do público. O primeiro 

desafio é que as agências estatais podem não está bem preparadas para lidar com 

o rápido crescimento no desenvolvimento da indústria de petróleo e gás.  

A experiência da Pensilvânia de 2008 a 2012 pode ser uma lição para outros 

estados. Os funcionários do Estado foram pegos um pouco de surpresa pelo “boom” 

em desenvolvimento no xisto da bacia de Marcellus. No processo, eles identificaram 

leis obsoletas que regulam o descarte de água produzida e padrões de construção 

também. Após a identificação de deficiências, regulamentos melhorados foram 

desenvolvidos, que devem reduzir significativamente riscos para a água potável.  

Outros estados, com recursos de xisto, têm aprendido com a experiência da 

Pensilvânia e estão começando a rever e modernizar suas regulamentações para 

garantir o que eles consideram adequado, e assim, minimizando os riscos 

associados com o desenvolvimento de gás não convencional. 

Outro desafio é que em áreas sem histórico recente de desenvolvimento de 

petróleo e gás, o público tende a ser mais cético em relação a um novo 

desenvolvimento e aos riscos envolvidos. Esse ceticismo pode manifestar-se em 

oposição pública ao desenvolvimento que pode sair caro para as operadoras. 

Adicionalmente, uma investigação científica é necessária para melhorar a 

quantificação do real versus riscos percebidos e melhorar a confiança do público.  

A comunicação adequada, da coordenação e planejamento, envolvendo 

operadoras, reguladores e os acionistas antes do desenvolvimento também pode ser 

importante para ajudar a lidar com as preocupações do público e garantir que as 

melhores práticas estão sendo utilizadas para mitigar os impactos e riscos. 

Algumas dessas melhores práticas incluem o uso de tecnologias para reduzir 

as emissões atmosféricas e reciclagem de água do flowback para reduzir a 

demanda de água doce e minimizar a eliminação de águas residuais. 

 

4.7.1  Emissões de gases de efeito estufa e poluição do ar local 

 

Historicamente, o método para reduzir as emissões de metano (tipicamente,              
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por razões de segurança) tem sido a queima, que envolve o envio da água do 

flowback para um poço aberto ou tanque, onde o gás é queimado. Os benefícios 

dessa prática são cerca de uma redução de 90% nas emissões de gases de efeito 

estufa como em comparação com a ventilação, como o CO2 é produzido a partir da 

queima (ARGONNE, 2013).  

No que diz respeito à qualidade do ar, VOCs e poluentes do ar são 

significativamente reduzidos através da queima; no entanto, óxidos nitrosos, 

monóxido de carbono e outras emissões de combustão são produzidos. Enquanto 

queima faz proporcionar benefícios, eles são um pouco mitigados por essas 

emissões de combustão e a perda de gás natural valioso.  

Mais recentemente, a redução de emissões de completação (RECs), ou 

"completação verde", que captura e separa gás natural durante as atividades de 

completação e workover do poço, tornaram-se uma tecnologia-chave para limitar as 

quantidades de metano, compostos orgânicos voláteis, e HAPs que podem ser 

ventilado durante o período de flowback, sem as desvantagens da queima.  

RECs usam equipamento portátil que permite as operadoras capturar gás 

natural da água do flowback. Depois que a mistura passa através de um separador 

de areia, um separador de três fases remove líquidos do gás natural e da água a 

partir do gás, o que é enviado, em seguida, para canais de vendas para distribuição. 

Felizmente, as operações REC foram consideradas muito rentáveis, mesmo com 

baixos preços do gás natural (EPA, 2011b). 

Numerosas outras tecnologias de baixo custo têm sido desenvolvidas para 

reduzir o vazamento de gás natural, tais como sistemas de pistão de elevação, 

sistemas de selo seco e controladores pneumáticos. Através do uso destas 

tecnologias e práticas, com as RECs sendo a maior prioridade, o Natural Resources 

Defense Council estima que cerca de 90% do vazamento de gás natural poderia ser 

endereçado (HARVEY ET AL., 2012).  

Além disso, para reduzir ainda mais as emissões de impactos em locais em 

áreas densamente povoadas, motores elétricos poderiam ser usados ao invés de 

motores de combustão interna. 

Existem várias estratégias para reduzir a emissão e exposição à sílica 

cristalina incluindo substituições de produtos, controles de engenharia e melhoria do 

equipamento de proteção pessoal.  

Alguns exemplos incluem o uso, dos menos perigosos, propante não-sílica 
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(isto é, de cerâmica), modificações em equipamentos de movimentação de areia 

para reduzir ou capturar as emissões de poeira, a supressão de poeira e práticas de 

controle, limitar o número de trabalhadores e o tempo em que eles são expostos a 

altas concentrações de pó de sílica, a melhoria da formação dos trabalhadores, bem 

como a utilização de equipamentos de proteção respiratória adequados (ESSWEIN 

ET AL., 2012).  

A administração de Segurança e Saúde Ocupacional e NIOSH publicou 

recentemente um alerta de perigo que discute essas estratégias de mitigação e 

outras para minimizar a exposição do trabalhador (OSHA e NIOSH, 2012). 

 

4.7.2 Qualidade e quantidade de água. 

 

Volumes crescentes de água do flowback são reciclados pelas operadoras. 

Esta prática tem dois efeitos positivos. A primeira é a redução da quantidade de 

demanda de água doce, e o segundo é reduzir a quantidade de esgoto que deve ser 

descartado.  

Na prática, a quantidade de reciclagem varia de acordo com o bloco e 

depende da disponibilidade de água doce, os custos da eliminação de águas 

residuais, e a qualidade e quantidade de águas residuais. A quantidade de 

tratamento necessária para a reutilização de águas residuais varia de simples 

sedimentação ou processos de tratamento térmico que dissolva sais e minerais 

(VEIL, 2010). 

A indústria, também, está a explorar a possibilidade de criar fraturas sem o 

uso de água. As fraturas podem ser criadas através do bombeamento de uma 

mistura de gel de propano e de areia para as formações de xisto (GOODMAN, 

2012).  

O gel de propano pode ter origem do gás natural como NGL ou petróleo como 

gás liquefeito de petróleo (GLP). Após fratura, o gel torna se vapor sobre pressão, 

retornando à superfície como o gás natural, onde ele pode ser recuperado. 

 

4.7.3 impactos na comunidade 

 

Engajamento público será essencial para a gestão de impactos de curto prazo 

e acumulativos das operações de gás de xisto. Embora cada comunidade seja 
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única, uma medida simples não vai necessariamente se aplicar a todos os casos, 

algumas práticas podem ser usadas para reduzir os problemas locais.  

Uma crescente tendência é a perfuração de poços múltiplos a partir de um 

único poço para reduzir o espaço das operações de gás de xisto. O uso de barreiras 

de som pode reduzir a poluição sonora típica de aproximadamente 85 decibéis para 

65 decibéis a uma distância de algumas centenas de metros (BEHRENS ET AL., 

2006).  

EPA considera 70 decibéis como o nível de ruído ambiental que evita 

qualquer perda de audição mensurável ao longo da vida (EPA, 1974). Além do ar e 

GEE benefícios de poluição, as RECs eliminam a poluição luminosa das labaredas, 

que pode produzir chamas cerca de 20 metros de altura (CROMPTON, 2012).  

Acordos operacionais com a comunidade local também podem ser benéficos, 

como limitar os horários em que o tráfego de caminhões pesados pode passar por 

escolas ou casas. 



 

 

CAPÍTULO V 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Estados Unidos é o principal explorador de gás natural provenientes de 

reservatórios de shale. No entanto, a sua exploração vem sofrendo com severas 

críticas em relação aos problemas ambientais que são decorrentes da utilização da 

técnica de fraturamento hidráulico.  

Existe um grande questionamento sobre a continuação da utilização dessa 

técnica, questionam-se as consequências que a exploração do gás natural, advindo 

dos folhelhos, poderá ocasionar para população americana futuramente. 

Principalmente o custo benefício da exploração desses reservatórios.  

Pelo que foi apresentado neste trabalho, existe um enorme potencial de 

benefícios econômicos e sociais com a exploração desse recurso.  

Por outro lado, existem relatos, e certas evidências, dos problemas que 

possam acontecer com a utilização do fraturamento hidráulico na exploração desses 

reservatórios.  

Nos Estados Unidos, existem confrontos constantes entre os ambientalistas e 

as indústrias, que dizem garantir que o fracking é uma técnica segura. Como cada 

estado é livre para criar as leias de regulamentação da exploração, pode-se permitir 

ou proibir a exploração.  

Devido a isso, existem estados como Nova York, onde é proibida a utilização 

do fracking, e estados como a Pensilvânia, onde a cada mês quebra-se recordes de 

produção de gás, gerando crescimento para o estado.  

O desafio das empresas, que, aliás, já começou a ser colocado em prática, é 

tornar o fraturamento hidráulico o mais sustentável possível, minimizando possíveis 

impactos. 

O objetivo do trabalho foi determinar a natureza do vínculo entra a utilização 

dessa técnica de estimulação e os possíveis impactos ambientais. Com 

desenvolvimento do mesmo, conclui-se que o fraturamento hidráulico não é 

diretamente o causador de impactos ambientais em poços onde a formação de 

shale, sendo profunda, encontra-se a uma distância vertical em torno de cerca de 

um quilômetro dos aquíferos, mais próximos à superfície, como evidenciado por 

estudos feitos nos campos de Barnett e Marcellus. 
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No caso de poços onde a distância vertical entre os aquíferos e os 

reservatórios é pequena, há riscos significativos de impactos ambientais, seja por 

atividades na perfuração do poço, na completação, no workover ou na alocação do 

fluído do flowback. 

A indústria de exploração do gás de xisto terá que se reinventar. O preço de 

mercado do gás americano é baixo, portanto, a exploração de gás de xisto deve 

minimizar os custos o que pesa contra a utilização de estratégias de minimização de 

impacto ambiental, fato que traz preocupações pela continuação da exploração nos 

reservatórios de gás de xisto. 

Com isso, terá que evoluir tecnologicamente e ter uma preocupação maior 

nas etapas de perfuração, cimentação e completação do poço. Além disso, criar 

alternativas para a diminuição de utilização de água doce na técnica de fraturamento 

hidráulico e durante a vida útil do poço. Não menos importante, investir em 

melhorias para a diminuição dos impactos diretos nas sociedades próximas dos 

locais de exploração.  

Além da parte das indústrias, os Estados Unidos tem que proteger essas 

fontes de água potável com leis mais rígidas e fiscalizá-las de uma forma mais 

intensa para que não ocorram imprevistos, e se ocorrerem, para que sejam os 

mínimos possíveis e com punições correspondentes aos danos. Com todas essas 

precauções, os Estados Unidos, terá uma inquestionável fonte de energia aos seus 

pés.  

Fonte essa que vem ajudando ano a ano o país a diminuir as emissões de 

co2, colocou o país como o maior exportador e produtor de óleo e gás, vem 

reaquecendo a economia americana depois da crise econômica que afetou o mundo 

e até mesmo, deixando a população satisfeita, graças aos investimentos em 

infraestrutura e educação, a diminuição nas contas de luz, aos royalties de 

exploração do terreno, entre outros benefícios.  

Esse assunto é muito debatido, e ainda será muito mais discutido no país e 

no mundo, há dias que aparece uma notícia que o fraturamento hidráulico é a causa, 

e em outros, o isentando da culpa. Devido a isso, este tema pode dar margens para 

outros, e uma dica para continuar seria mostrar o lado da população, ou seja, como 

responde a população a esse “boom” da produção, os benefícios diretos e indiretos 

e até mesmo, os problemas enfrentados.  
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