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 “A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e 
ampliar a liberdade. Em todas as situações de seres criados 
aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade.” 
 
 

John Locke 
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RESUMO 

 

 

 

Considerar a dinâmica do avanço na exploração dos recursos naturais de óleo e 

gás no cenário internacional como forma de atender a crescente economia mundial é 

imprescindível para entender que o fracking surge muitas vezes como meio de 

contornar uma potencial escassez ou crises do petróleo. Diante disso, sob análise do 

fracking no contexto nacional verifica-se que as jazidas do gás de xisto são localizadas 

majoritariamente sob o Aquifero Guaraní e em regiões transfronteiriças o que 

determina, para proteção do meio ambiente, uma atuação colaborativa dos países 

através dos Acordos de Unitização e da arbitragem como meio mais adequado para 

resolução de potenciais controvérsias. Assim, torna-se, ante a inevitabilidade da 

discussão, tecer uma análise jurídica eficaz capaz de coordenar as possíveis facetas 

da complexa relação que se estabelece.  

 

Palavras-chave Recursos Naturais; Fracking; Aquífero Guarani; Acordos de 
Unitização; Arbitragem. 
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ABSTRACT 

 
 

 

Considering the dynamics of advances in the exploration of natural oil and gas 

resources in the internacional scenario as a way to meet the needs of the world 

economy is essential to understand that the freaking outbreak is often a means of 

overcoming a potential oil shortage or crisis. Therefore, under the analysis of fracking 

in the national context, it is verified that the shale gas deposits are mostly the Guarani 

Aquifer and in conduits, which determines, for the protection of the environment, the 

collaborate action of the countries through the Unitization. Agreements and the 

arbitration as the most suitable means for resolving potential disputes. Thus, it 

becomes, before na inevitability of the discussion, to weave na effective legal analysis 

capable of cordinating as possible facets of the relationshiop that takes place. 

. 

 

Keywords: Natural Resources; Fracking; Guarani Aquifer; Unitization Agreements; 

Arbitration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Hodiernamente é imprescindível que se depreenda que o petróleo e o gás 

natural, enquanto matérias-primas produto de um número significativo de indústrias 

ao redor do mudo, e matrizes energéticas principais que movem toda a população 

mundial, são alvos de constante exploração dentro dos respectivos territórios dos 

Estados nacionais soberanos onde se localizam. Essa produção crescente é 

produto de um avanço tecnológico crescente dia após dia que se tornou 

indispensável para responder e atender às necessidades quase que insaciáveis da 

população contemporânea. 

Com as inúmeras transformações no mercado de produção de energia no 

cenário internacional, é possível observar uma busca cada vez maior pela 

exploração e utilização de recursos não convencionais, podendo ser considerado 

assim um novo paradigma nesse contexto, como no caso do gás de folhelho. 

O fraturamento hidráulico consubstancia-se progressivamente como uma nova 

forma de diversificar a matriz energética mundial e o Brasil acompanha esse 

crescimento do consumo do gás natural. Nesse escopo, ainda que incipiente em 

comparação ao cenário mundial, o setor produtivo brasileiro opta a cada dia mais 

pela exploração do gás. Por outro lado, apesar das vantagens na exploração de 

recursos naturais, todas as fases da perfuração do poço e extração do gás podem 

causar impactos ambientais e sociais. Além disso, em cenários como no do Aquífero 

Guarani são inúmeras as possibilidades de conflitos originados de disputas acerca 

de recursos naturais transfronteiriços. O Mercosul consubstancia o uso da 

arbitragem como o método adequado para dirimi-los.  

Primeiramente, faz-se importante destacar que no mercado de Oil and Gas 

existem inúmeras técnicas que visam o equilíbrio entre o preço de custo e o preço 

de produção, na extração de recursos naturais. O fracking, ou fraturamento 

hidráulico, vem como uma alternativa, sendo uma técnica de exploração do gás de 

folhelho. Também conhecido como gás de xisto, é o gás natural obtido de forma 

isolada ou associada ao petróleo, utilizando para tanto o fraturamento hidráulico 

como estimulação específica, devido a sua característica de baixa permeabilidade.   

Por outro lado, apesar das vantagens na exploração de recursos naturais, se 

trata de um método invasivo e exige uma grande quantidade de água, areia e 
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produtos químicos. Todas as fases da perfuração do poço e extração do gás podem 

causar impactos ambientais e sociais. Dentre os danos, os mesmos vão desde 

grande quantidade de água utilizada no processo, que pode levar a crises hídricas 

no local onde são aplicadas, até o vazamento das substâncias tóxicas utilizadas. 

Por isso também é premente que se considere a relevância acerca do estudo e 

a análise do compartilhamento de recursos nacionais transfronteiriços por meio dos 

Acordos Internacionais de Unitização, que pode ser definido como a consolidação 

de negócio jurídico entre sujeitos internacionais de múltiplas áreas ou blocos, a fim 

de permitir que o campo seja eficientemente explorado dentro da perspectiva 

conjunta, fazendo uso da divisão dos respectivos custos e rendimentos. Isso de 

desenvolve através, não só de nuances regulatórias dentro do direito interno, mas 

também da formação de joint ventures, empresas que são geridas por uma Agência 

administradora composta de membros de ambos os Estados que permite um 

eficiente controle da exploração ao maximizar a produção, reduzir os impactos 

ambientais e garantir um ambiente cooperativo no espoco internacional que previna 

eventuais disputas ou estabeleça o método mais eficaz para sua resolução.  

Partindo dessas questões, comumente esses danos possuem a necessidade de 

um método para que determinado conflito seja resolvido da melhor maneira. Nesse 

contexto, a arbitragem surge como um instrumento promissor devido a 

características como a celeridade e a especialidade do conhecimento do árbitro 

escolhido pelas partes. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como principal objetivo analisar os riscos 

do fracking e o papel da arbitragem na resolução de conflitos transfronteiriços no 

contexto do Aquífero Guarani, explorando a possibilidade de implementação futura 

de Acordos de Unitização. Para possibilitar a compreensão do tema tratado, é 

fundamental a realização de uma breve explanação sobre como funciona o método, 

os potenciais riscos da contaminação ambiental provenientes dele, os conflitos 

provenientes dos recursos transfronteiriços no contexto do Aquífero Guarani, e 

como se insere as medidas previstas pelo MERCOSUL para que sejam dirimidos, 

sob uma análise bibliográfica. 

 

2. Resumo e Justificativa  
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Considerar a dinâmica do avanço na exploração dos recursos naturais de óleo e 

gás no cenário internacional como forma de atender a crescente economia mundial é 

imprescindível para entender que o fracking surge muitas vezes como meio de 

contornar uma potencial escassez ou crises do petróleo. Diante disso, sob análise do 

fracking no contexto nacional verifica-se que as jazidas do gás de xisto são localizadas 

majoritariamente sob o Aquifero Guaraní e em regiões transfronteiriças o que 

determina, para proteção do meio ambiente, uma atuação colaborativa dos países 

através dos Acordos de Unitização e da arbitragem como meio mais adequado para 

resolução de potenciais controvérsias. Assim, torna-se, ante a inevitabilidade da 

discussão, tecer uma análise jurídica eficaz capaz de coordenar as possíveis facetas 

da complexa relação que se estabelece.  

3. Escopo histórico evolutivo da busca por recursos energéticos  

 
 Considera-se que a exploração e produção de petróleo e gás chegaram, então, 

a se desenvolver nos lugares de mais difícil acesso e de obtenção de êxito para a 

realização de atividades de alta complexidade. Com destaque para o pré-sal e 

inclusive para o fracking. Saiu-se da inicial e menos custosa exploração e produção 

em terra para se chegar às áreas marinhas, e mais, às águas ultra profundas. O 

contexto gerado pelos avanços tecnológicos ocorridos era um mero reflexo do próprio 

avanço da sociedade e das demandas criadas (OLIVEIRA, 2013, p.10). 

A exigência da eletricidade para o crescimento econômico é pauta predominante 

no mundo contemporâneo e incontestavelmente se apresenta como um dos dilemas 

do Séc. XXI. Diante disso, a independência de recursos energéticos e a busca por 

novas formas de alcança-la é fator de discussões cada vez mais acirradas no contexto 

de conferências internacionais e relações bilaterais entre os países que nem sempre 

são pacíficas.   

Agrega-se a isso a constantes tensões geopolíticas que atingem o preço do 

petróleo e por vezes ameaçam a estabilidade da maioria dos países que dele 

dependem enquanto matriz energética principal. Nesse escopo de crise, ressurge a 

análise de busca por uma diversificação energética de forma a possibilitar maior 

independência das questões ambientais e geopolíticas atinentes ao petróleo. Essas 

controvérsias ganham ainda mais espaço na atualidade ante a antinomia das 

discussões sobre, de um lado, necessidade de exploração de recursos naturais em 
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conjunto e, de outro ponto, o medo de perda da soberania que é a base doutrinária 

constitucional da sociedade internacional (BROWNLIE, 1997. p. 286).  

Nesse cenário, é imprescindível que se compreenda que os avanços da 

tecnologia possibilitaram uma melhor compreensão acerca do que se define como 

recursos naturais1 que nas palavras de Diogo Pignato de Oliveira tem como 

característica:  

“a possibilidade de se movimentarem livremente por entre diversos espaços 

geográficos de forma natural, sem que, necessariamente, haja a atuação 

humana para tal. Ocorre que por vezes esses espaços geográficos pelos quais 

ditos recursos naturais perpassam são aqueles em que se estabelecem as 

fronteiras dos países, dos Estados soberanos, ou seja, transpassam os limites 

dos territórios onde as soberanias são exercidas de forma individual. Abre-se a 

oportunidade, então, para o compartilhamento de recursos naturais entre dois ou 

mais entes soberanos, na medida em que dois ou mais Estados detêm o direito 

de explorar, gerir, gerenciar e/ou produzir o mesmo recurso natural, tendo em 

conta sua localização e composição física e química, não definida exatamente e 

com precisão a qual ente soberano pertence.” 

 

Na mesma linha, diante da mobilidade dos recursos do qual o gás e a extração 

através do fracking não se afastam caminha uma busca constante por compatibilizar 

a crescente produção e consumo de combustíveis fósseis com a exigência de um 

mundo mais ecológico diante da ameaça do aquecimento global. 

Teve início com Charles David Keeling nos anos de 1940 quando foi 

impulsionado pelas medições de níveis de dióxido de carbono no oceano feitas por 

Guy Callendar as quais indicavam uma crescente concentração da referida molécula 

no ambiente marinho. Posteriormente, verificou-se que através de pesquisas 

científicas que os níveis atmosféricos da substancia aumentavam progressivamente 

                                                             
1 Os recursos naturais são componentes, materiais ou não, da paisagem geográfica, mas que ainda 
não tenham sofrido importantes transformações pelo trabalho humano e cuja própria gênese é 
independente do Homem, mas aos quais lhes foram atribuídos, historicamente, valores econômicos, 
sociais e culturais. Frequentemente, são classificados como renováveis e não-renováveis, quando se 
tem em conta o tempo necessário para que se dê a sua reposição. Os não-renováveis incluem 
substâncias que não podem ser recuperadas em um curto período de tempo, como por exemplo, o 
petróleo e minérios em geral. Os renováveis são aqueles que podem se renovar, ou ser recuperados 
com ou sem interferência humana, como as florestas, luz solar, ventos e a água. Também podem ser 
classificados de energéticos e não energéticos se atendermos à sua capacidade de produzir energia. 
Os carvões e o petróleo são recursos naturais energéticos. Por vezes, a água é também considerada 
um recurso energético, pois as barragens transformam a força da água em energia. No entanto, a 
maioria dos minerais são recursos não energéticos. Para maior aprofundamento, sugere-se: 
BERREBY, Jean-Jacques. L'Histoire Mondiale du Pétrole. Paris: Hachette, 1961; e YERGIN, Daniel. O 
petróleo: uma história de ganância, dinheiro e poder. São Paulo: Scritta, 1992. 
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de 316 partículas por milhão em 1970 a 354 partículas por milhão em 1990. Essa 

crescente concentração tornou-se conhecida como Curva de Keeling (YERGIN, 

2014). 

 Corrobora-se a isso a comprovação cientifica da existência do efeito estufa já 

em 1967 com o estudo realizado por Sykuro Manabe e Richard Wetherald o qual 

denotava que a duplicação dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera elevaria a 

temperatura terrestre em cerca de 4º (YERGIN, 2014). A partir daí surgiu um alarde 

na comunidade internacional que diante da veracidade das afirmações começou a 

implementar políticas governamentais e comunitárias para o controle das emissões 

de hidrocarbonetos e clorofluorcarbonetos. 

Dentre essas iniciativas cabe destacar o Protocolo de Montreal em 1987 que 

buscou um acordo entre os 74 países que assinaram o documento para a redução 

das emissões de gases que danifiquem a camada de ozônio (BRYK, 1991). 

Considerando também o papel relevante da Convenção de Viena em 1985 para 

conjugação dessas medidas. Além deste, o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) que organizou um grupo de cientistas de diferentes 

países para estudar esses efeitos atmosféricos em 1988 (YERGIN, 2014). 

Somam-se a essas iniciativas a ECO-92, mais recentemente a COP 15 e tendo 

em consideração a tentativa de alocar a poluição como um “ativo” ou uma commodite 

a ser negociada na bolsa de valores através do sistema de cap and trade. Notam-se 

ai diferentes iniciativas que buscam estabelecer uma simetria entre a progressiva 

exploração de recursos naturais para a produção energética mundial e a necessidade 

de um meio ambiente equilibrado. No entanto não foi só através do ativismo ambiental 

que as iniciativas surgiram. 

Diante dessa crescente conscientização ecológica, ao longo dos últimos anos 

houve um incentivo, ainda que incipiente, ao fomento de políticas de energias 

renováveis como a eólica, geotérmica, biomassa, biocombustíveis, solar e hidrelétrica. 

Advém essa busca inclusive diante de certa vulnerabilidade do mercado petrolífero 

quanto a crises geopolíticas por locais de exploração e rotas marítimas, desastres 

ambientais que podem surgir, além do medo pela escassez. Ameaças essas 

fortalecidas com base em questões precedentes como a Guerra do Yom Kippur em 

1973, a Revolução Iraniana em 1978 e a Guerra do Golfo em 1990 (HECHT, 2015).  

É indissociável dessas questões atinentes a crises do petróleo a preocupação 

com a continuidade no suprimento desse recurso energético diante principalmente do 
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crescimento de países emergentes e a suposição de que estaríamos na vigência de 

uma época de auge na produção petrolífera, mas que posteriormente essa produção 

se reduziria em razão da sua escassez. Essa teoria criada em 1960 conhecida como 

“pico de Hubbert”, sendo este o seu teórico, previa uma curva na qual a disponibilidade 

do petróleo começaria a reduzir com a entrada do Séc. XXI. (YERGIN, 2014) 

Por outro lado, na verdade o que se pode observar é que na verdade as 

perspectivas para o suprimento de petróleo se mostram positivas e na verdade os 

avanços tecnológicos possibilitaram um melhor aproveitamento do recurso, com uma 

taxa de recuperação de 40%, assim como viabilizou novas descobertas e adições a 

poços de exploração que não foram consideradas  

Atualmente as reservas de petróleo são estimadas em 1,5 trilhão de barris, 

sendo este número crescente na medida em que novos locais de exploração são 

descobertos (YERGIN, 2014). No mesmo diapasão se recrudesce o papel 

desempenhado pelos recursos não convencionais, tais quais se enquadram areias 

betuminosas do Canadá (CHARTSKO, 2011) e o gás de xisto, que prometem 

representar cerca de um terço do total de líquidos utilizados para produção de energia. 

(JACKSON, 2010) 

 Em que pesem os argumentos contráios, vênia concessa, a expectativa de que 

a sociedade atual está no limite da produção e consumo de petróleo não merece 

prosperar. Depreende-se isso através das novas descobertas e melhores formar do 

uso da tecnologia que possibilitam maximizar o uso dos combustíveis fósseis. A título 

exemplificativo cumpre destacar as recém descobertas do Pré-sal2 na costa brasileira 

na Bacia de Santos as quais poderão inserir o Brasil dentro de um cenário hipotético 

de 15 anos a maior produção de petróleo na América Latina com 6 milhões de barris 

por dia. (YERGIN, 2014).  

Porém, é preciso sopesar o preço do aquecimento global que progride 

incontestavelmente ao mesmo tempo com políticas governamentais de incentivo a 

energias renováveis para se determinar com precisão o papel do petróleo na 

sociedade dos próximos anos. Há nesse sentido um certo grau de imprevisibilidade, 

mas ao mesmo tempo uma incontestável crescente de busca por recursos energéticos 

sendo pilar para o crescimento econômico.  

                                                             
2 Disponível em: https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-
producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/. Acesso em 09/07/2020. 

https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/
https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/
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 Nesse ínterim, se faz necessário paralelamente que lidemos com 

questionamentos que a cada dia nos atormenta ainda mais diante das perspectivas 

de crescimento econômico e exigências de uma produção energética que possa 

acompanhar a duplicação a economia mundial que atualmente gira em torno de 65 

trilhões de dólares para alcançar 130 trilhões de dólares em 2030. (YERGIN, 2014). 

O crescimento econômico é acompanhado decisivamente por um aumento ínsito a 

demanda energética mundial que irá dobrar dentro de duas décadas. Sendo assim, o 

petróleo não será matriz energética suficiente para atender as demandas dos 

mercados mundiais crescentes que buscarão através da exploração de recursos 

renováveis e energias alternativas compor seu mix energético nacional. Desse modo, 

emerge o papel essencial da discussão quando a exploração do gás de xisto enquanto 

recurso que capaz de incrementar matriz energética mundial.  

Diante disso, não cabe ausentar-se da discussão quanto a recorribilidade a um 

mix energético diversificado composto por recursos renováveis e não renováveis 

dentre os quais o gás de xisto é constante permanente. É preciso se mostrar que os 

avanços tecnológicos são viáveis e compatíveis com o crescimento econômico de 

modo assegurar a disponibilidade de energia e ao mesmo tempo uma segurança no 

seu fornecimento para o mercado em ascensão.  

Nesse sentido o Brasil já possui uma matriz energética diversificada, composta 

majoritariamente por recursos hidrelétricos além de uma hegemonia na produção de 

etanol derivado da cana-de-açúcar (YERGIN, 2014). Entretanto, isso não afasta 

importância de se considerar a exploração do gás de xisto em seu território nacional 

seja através de Acordos de Unitização – explicados posteriormente – ou não e a 

relevância do papel da arbitragem na solução de controvérsias que venham emergir 

no contexto do Mercosul em especial aos danos ambientais atinentes ao Aquífero 

Guarani. 

De um certo modo é preponderante que se compreenda que diante da 

complexidade do mundo atual é basicamente impossível que um país se isole e afaste 

sua relação com os demais especialmente no que tange a seara de exploração de 

recursos energéticos, de suma importância para o futuro do desempenho econômico, 

político e institucional do Brasil. Assim, explana Diogo Pignatario de Oliveira (2013, 

p.125) acerca da importância da comunidade internacional que: 
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“Existe uma sociedade internacional porque existem relações contínuas entre 

as diversas coletividades, formadas por homens que apresentam como 

característica a sociabilidade, manifestada no mundo internacional. A 

sociabilidade não existe apenas dentro das fronteiras de um Estado, mas 

ultrapassa tais limites, criando uma sociedade global, integrando os sujeitos 

inseridos em todas as formas de organização jurídica, baseada 

principalmente, mas não somente, no consenso e na vontade desses entes 

ou sujeitos. ” 

 

Desse modo se ressalta a importância do relacionamento dos países que 

circundam o Brasil e o viés cooperativo que deve ser mantido para florescer uma 

ordem jurídica estável, e um mercado econômico produtivo que beneficie as partes 

envolvidas, sem prejuízos ambientais que poderiam advir de uma postura 

individualista e predatória que seria contraria ao ordenamento jurídico internacional. 

Por isso a importância do estudo do fracking, dos seus riscos e meios de exploração 

para se consolide um ambiente onde ambas as partes sejam beneficiadas por 

métodos de produção eficazes com mecanismos de disputas céleres e vinculantes.  

4. A técnica do fracking  

 

 Primeiramente, se faz importante definir que reservatórios não convencionais 

são aqueles com baixíssima permeabilidade (< 1mD), onde existe a necessidade de 

estimulação do reservatório para a produção de hidrocarbonetos (Sociedade 

Brasileira e Geofísica). O gás de folhelho consiste em um dos recursos não 

convencionais, que vem sendo considerado como uma fonte de energia promissora. 

Sobre o assunto, Luis Tadeu Cava:  

 

“Recurso Não Convencional é a quantidade de petróleo e gás natural em 

subsuperfície que, diferentemente dos hidrocarbonetos convencionais, a 

exploração não depende de influências hidrodinâmicas ou de estrutura 

geológica ou condição estratigráfica peculiar. Dependendo de cada situação, 

somente requer tecnologias especiais de extração, tais como poços 

horizontais ou de alto ângulo e fraturamento hidráulico, ou aquecimento em 

retorta. Incluem-se nesta categoria o petróleo extrapesado, o extraído das 

areias betuminosas (“sandoil”), dos folhelhos oleíferos (“shaleoil”), dos 

folhelhos ricos em matéria orgânica (“oilshale” ou xisto betuminoso) e das 

formações com baixíssima porosidade (“tightoil”). Consideram- se, também, 

na definição, o gás metano oriundo de carvão mineral (“coalbedmethane”) e 
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de hidratos de metano, bem como o gás natural extraído de folhelhos 

gaseíferos (“shalegas”) e de formações com baixíssima porosidade 

(“tightgas”). (CAVA, 2014) 

 

O fracking ou fraturamento hidráulico se apresenta como uma alternativa, sendo 

uma técnica de exploração do gás de folhelho. Também conhecido como gás de xisto, 

é o gás natural obtido de forma isolada ou associada ao petróleo, utilizando para tanto 

essa técnica como estimulação específica, devido a sua característica de baixa 

permeabilidade (Comitê Temático de Meio Ambiente [CTMA], 2016).  

Sendo difundida a partir da década de 90, tem como objetivo o de alcançar o gás 

de folhelho que se encontra armazenado na parte interna da rocha que não é 

acessível pela técnica de perfuração convencional (LIMA, 2013, p. 170). A mesma 

possibilita uma alternativa energética, com maior potencial de exploração e produção 

do gás natural e óleo de folhelho, proporcionando uma menor dependência do 

petróleo dentro do mercado mundial. 

Resumidamente, nessa técnica de início é feita a perfuração vertical da área a 

ser explorada até que seja alcançada a camada rocha de onde o gás será extraído, 

em seguida são realizadas a perfuração horizontal, e depois se inicia o procedimento 

de faturamento hidráulico. Na etapa do faturamento hidráulico em si, cabe destacar, 

são misturados produtos químicos na água e areia onde serão inseridos em alta 

pressão pela tubulação até chegar às rochas de folhelho. A pressão da água na rocha 

leva a que se abra as lâminas naturais da rocha, permitindo que o gás ali alojado suba 

pela tubulação (SOARES, 2013). 

Devido a utilização de recursos naturais no processo, como o hídrico, são 

levantados alguns questionamentos acerca dos impactos da sua utilização, 

principalmente no meio ambiente. Dentre os impactos potenciais negativos advindos 

do faturamento hidráulico estão a provocação de sismos induzidos, ainda que de 

pequena magnitude, a reativação de falhas preexistentes, além de danificar a 

integridade de poços vizinho. (CTMA, 2016).  

 

5. Possíveis conflitos ambientais originados pela utilização do fracking 

  

O compartilhamento de recursos naturais entre Estados é, portanto, fato notório 

e cada vez mais comum na medida em que pesquisas acerca dos recursos naturais 
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transfronteiriços avançarem. Não sendo rara sua ocorrência no plano internacional, 

fator esse evidencia que a técnica do fracking precisa ser considerada e estudada 

tanto em seu aspecto de impacto ambiental como em relação a compatibilizar sua 

futura utilização dentro do espaço jurídico-político da América-Latina. 

 Desse modo, acordos internacionais entre os entes soberanos envolvidos 

devem ser construídos, de forma que o bem natural, os direitos de exploração e 

utilização econômica dos Estados e a preservação do meio-ambiente sejam 

contemplados de uma só vez, evitando-se, assim, o desperdício, a usurpação de 

direitos e a contrariedade ao ambiente, o que, consequentemente, cria um ambiente 

propício para a otimização da própria produção (OLIVEIRA, 2013, p.14). 

A principal preocupação da utilização do fracking na exploração do gás de 

folhelho se concentra nos seus impactos ambientais. Pode-se notar que essa técnica 

é bastante agressiva, causando até mesmo danos ambientais que podem ser 

irreversíveis, principalmente no que concerne à contaminação do solo e das águas. 

Nessa cadência, desde os “primórdios da regulação da indústria do petróleo e gás já 

se percebia que procedimentos inadequados de perfuração podem causar danos 

irreparáveis ao reservatório” (RIBEIRO, 2005, p. 124) fato esse que não se pode 

olvidar principalmente no presente caso diante da dimensão continental do 

reservatório do Aquífero Guarani. 

 Dentre os impactos considerados inevitáveis estão ligados a própria estrutura 

necessária para a exploração, como a alterações na paisagem, corte e remoção de 

vegetação existente, e oxidação de solos ricos em matéria orgânica, por exemplo. 

(CTMA, 2016).   

Dentre outros impactos ambientais, há poluição atmosférica e sonora, uma vez que as 

máquinas são movidas a motores de combustão, os podem levar à evaporação de 

substâncias nocivas para a atmosfera e a frequente circulação de caminhões de transporte 

pode emitir compostos orgânicos voláteis e outros poluentes atmosféricos e provocar ruído. 

(CAVA, 2014) 

Em relação à possível poluição dos recursos hídricos, os produtos químicos 

empregados no processo e águas residuais provenientes da jazida contendo metais pesados 

ou partículas radioativas podem atingir as águas. Além desses, há potencial risco de sismos 

induzidos de pequena magnitude, devido ao processo com a injeção de águas em alta 

pressurização com fluidos utilizados (CTMA, 2016). 
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No Brasil, por exemplo, existe inclusive legislação restringindo o uso dessa técnica, a 

Lei 19.878/20193 do Estado do Paraná que proibiu a exploração do gás de xisto no Estado 

pelo método de fratura hidráulica. A proibição se estende às demais modalidades de 

exploração do solo que possam ocasionar contaminações do lençol freático e demais 

acidentes ambientais ou prejudiciais à saúde. Sendo assim, os conflitos que permeiam a 

utilização desse método podem ser inúmeros, principalmente a partir dos possíveis impactos 

ambientais que são prejudiciais também à saúde humana. 

 

 

6. Leading case Lisa Parr, et al. vs Aruba Petroleum  e Gabcíkovo-Nagymaros   

 

 O leading case Lisa Parr, et al. vs. Aruba Petroleum, Inc., et al., se trata da 

primeira condenação a uma indenização milionária por um caso de prejuízo à saúde 

relacionado ao fracking. 

A família Parr entrou com uma ação em 2011, no Condado de Dallas, contra 

Aruba Petroleum, alegando que as atividades de produção exploradas pela empresa 

causavam vazamentos, derramamentos, emissões e descargas de gases perigosos, 

produtos químicos e resíduos que originaram várias doenças, desvalorizou sua 

propriedade, além de ter adoecido seu gado. A empresa alegou que os autores não 

puderam provar que seus poços que teriam provocado os danos, dado que havia 

dezenas de poços de outras empresas no local. Ainda na sua argumentação, Aruba 

alegou que os Parr’s não puderam provar a redução na qualidade do ar na região da 

sua propriedade após a perfuração de seu poço e que quaisquer contaminantes 

estavam dentro dos padrões de qualidade do ar estabelecidos. Ainda, alegou que 

atendeu consistentemente aos padrões Estaduais e Federais e por fim, que não 

houve evidência da sua atividade ter afetado a família. Na ocasião, em 2014, o júri 

proferiu um veredicto a favor dos Parr’s, com uma condenação milionário. 

Posteriormente, no ano de 2017, em decisão da 5th Circuit Court of Appeals in 

Dallas, conclui que a família Parrs não apresentou evidências suficientes de que a 

Aruba Petroleum, que estava perfurando perto de suas terras, interferisse 

intencionalmente no o uso da propriedade da família, anulando a julgamento de US 

$ 2,9 milhões contra a empresa de perfuração. 

                                                             
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13853.htm. Data de 
acesso: 03/05/2021. 
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Se faz importante destacar que as reivindicações dos demandantes não se 

concentraram em preocupações "típicas" relacionadas ao fraturamento, como 

atividade sísmica, uso da água, mas sim, os reclamantes se queixaram de atividades 

que normalmente são necessárias para perfurar quase todo poço de petróleo ou gás, 

como queima, atividade de construção, tráfego de caminhões e emissão de gás e 

produtos químicos no ar. Esses tipos de atividades ocorrem mesmo que um poço 

não seja fraturado hidraulicamente. 

Porém, ainda com a improcedência da ação e as particularidades do caso, é 

considerado importante no que diz respeito a representação das possíveis 

implicações judiciais originadas dessa técnica de exploração. Nesse cenário, o 

método adequado de resolução de conflitos vem ganhando espaço como aliado para 

a finalização dessas lides de modo mais célere e eficaz.  

Impreterível também considerar outro caso marcante no que tange a discussões 

sobre águas transfronteiriças decidido pela Corte Internacional de Justiça, no caso 

Gabcikovo-Nagymaros (Hungria-Esvoláquia), além de ter conferido a alguns 

princípios o caráter de normas consuetudinárias, compeliu as partes a entrarem em 

negociação para resolver o litígio acerca do aproveitamento, do uso e do 

gerenciamento das águas transfronteiriças do Rio Danúbio, localizadas entre ambos 

os países, bem como concluiu pela imperiosidade da existência de instituições de 

gerenciamento conjuntas alertando ainda para a responsabilidade internacional que 

pode advir (OLIVEIRA, 2013, p. 155). Assim foi disposto:  

 

“Não é o papel da Corte determinar qual deverá ser o resultado final dessas 

negociações a serem conduzidas pelas Partes. E papel das Partes, elas 

próprias, procurarem uma solução conjunta que leve em consideração os 

objetivos do Tratado, a qual deverá ser levada a cabo em uma forma 

conjunta e integrada, assim como em consonância com as normas de direito 

internacional ambiental e com os princípios de direito dos cursos d'água 

internacionais. A Corte evoca neste contexto o que restou preconizado nos 

casos da Plataforma Continental do Mar do Norte: “ (As Partes) estão 

obrigadas a conduzirem elas mesmas as negociações, as quais assumem 

papel significante e consequente” (1.C.J. Reports 1969, p. 47, parágrafo 85).  

(...)  

O restabelecimento de um regime conjunto irá ainda refletir em uma visão 

otimizada do conceito de utilização comum dos recursos de água 

compartilhados para a realização de muitos dos objetivos mencionados no 
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Tratado, em concordância com o art. 5, p. 2, da Convenção sobre Cursos D' 

Água. ” 

 

Merece destaque, desse modo, a relevância atribuída a necessidade de 

cooperação entre os países para o caso o que deve ser transportado com rigor para 

exploração de gás de xisto em território nacional que pode atingir as águas do 

Aquifero Guarani denotando a importância do desenvolvimento de operações em 

conjunto, como mecanismos de resolução de conflito como a arbitragem além dos 

Acordos de Unitização, para salvaguardar a longevidade desse recurso natural.  

 

7. A possibilidade da utilização da arbitragem como instrumento para solução 

de conflitos ambientais  

 

A arbitragem é um método adequado de resolução de controvérsias que alcança 

progressivamente maior popularidade em razão de suas características apontadas 

pela doutrina estrangeira (MORRISSEY, 2008 como autonomia da vontade das 

partes, celeridade, especialidade dos árbitros e confidencialidade. Assim, 

indubitavelmente, se afirma no cenário jurídico nacional como uma alternativa eficaz 

para contornar a burocracia e a morosidade do sistema estatal. Configurando-se 

atualmente inclusive como meio assecuratório do direito de acesso à justiça (FILHO, 

2017) 

Esta se consolidou a partir da ratificação da Convenção de Nova York de 19584 

e em seguida com a edição da Lei 9.307/965, modificada mais recentemente pela Lei 

13.129/156, a qual teve como caráter inovador possibilitar a realização de 

procedimentos arbitrais com a Administração Pública (SCHMIDT, 2018).  Evidencia-

se a partir disso a inevitabilidade do papel fundamental exercido por esse meio 

alternativo de resolução de controvérsias que se encontra em efetiva expansão. 

No entanto, ainda se encontram algumas barreiras no que concerne a aplicação 

da arbitragem em setores específicos como a seara do direito ambiental. Decorre isso 

do requisito de arbitrabilidade objetiva apresentado pela referida Lei em seu artigo 2º 

                                                             
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/decreto/2002/D4311.html. 
5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.html. 
6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.html. 
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a qual restringe a aplicação do instrumento a questões relativas a direitos patrimoniais 

e disponíveis. 

 Ademais, essa dinâmica se torna ainda mais complicada diante do dato de que 

as atividades de exploração e produção de petróleo e gás sempre tiveram, e ainda 

têm, um debate entorno da soberania estatal, de maneira que as suas consecuções 

concerniam exclusivamente aos poderes soberanos estatais sobre um determinado 

território, seja pelo valor estratégico desses bens, aliados à sua característica de 

serem não renováveis, seja pelos altos valores monetários que possuem no mercado 

em função de sua importância intrínseca, e seja, por fim, é seja, por fim sua 

territorialidade marcante (OLIVEIRA, 2013, p.10). Isso precisa ser considerado ao ser 

instaurado uma arbitragem internacional para dirimir eventuais litígios dessa natureza.  

Nesse ínterim, emerge o questionamento quanto a possibilidade no escopo do 

Mercosul de se recorrer a arbitragem para dirimir eventuais danos ambientais 

direcionados ao Aquífero Guarani atinentes a utilização do fracking. Nessa cadência, 

cumpre notadamente notar que embora parcela do meio ambiente seja acertadamente 

considerada indisponível e difusa se enquadrando nessa seara o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado conforme previsto no Art. 225 da Constituição 

Federal7. Depreende-se dessa interpretação que o mesmo transcenderia a esfera 

individual sendo coletivamente considerado (MILARÉ, 2009) 

Entretanto, sem prejuízo desta, existe uma parcela do mesmo, sendo o 

microbem8 passível de apreciação econômica e portanto transacionável. Por 

conseguinte, não haveria vedação a utilização da arbitragem para dirimir eventuais 

litígios daí advindos. Do mesmo modo, aborda Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva 

(SILVA, 2002) que a arbitragem é aplicável a todas as controvérsias internacionais 

independentemente de sua natureza ou causa, sendo um meio de solução pacífica de 

controvérsias entre os Estados.  

Resta consolidado a partir disso consolidado a existência de uma dimensão do 

bem ambiental passível de aferição econômica que se verifica inclusive com eventuais 

reparações pecuniárias decorrentes da degradação ambiental.  

                                                             
7 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 
8 Considerado microbem a a lesão a interesses individualmente considerados dentro da esfera 
ambiental, ao passo que o macrobem seria definido como a lesão ao patrimômio ambiental. 
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Nessa linha, observa-se que o dano ambiental tem uma dimensão material, 

relacionada a aspectos físicos, econômicos suscetíveis de mensuração, e ao mesmo 

passo uma dimensão extrapatrimonial que atinge valores imateriais do meio ambiente 

como o seu valor cultural e estético dentre outros atributos que proporcionam o bem-

estar coletivo e qualidade de vida (STEIGLEDER, 2015). 

Sendo assim, a partir do viés disponível, dado a dimensão materil dos conflitos 

ambientais, seria plenamente possível a utilização da arbitragem como instrumento 

para resolução de cases envolvendo os possíveis danos ambientais provocados pelo 

uso da técnica do fracking, assim como, demais envolvidos com a exploração do gás 

natural. 

 

8. O uso da arbitragem na resolução de conflitos envolvendo Gás Natural no 

contexto do Aquífero Guarani 

 

Diante do crescimento desse ramo no ambiente brasileiro, a arbitragem 

internacional emerge como solução mais adequada para dirimir eventuais conflitos de 

caráter ambiental ou de investimento, em especial no que concerne ao uso 

exploratório da área do Aquífero Guarani atingindo diversos países do Mercosul. A 

institucionalização do mesmo através do Tratado de Assumpção, inserido no contexto 

histórico do século XX, sendo este um período de remodelagem da política mundial, 

conduziu a aproximação da cooperação entre os Estados e sua integração à realidade 

internacional (JÚNIOR, 2013). Organizações Internacionais foram constituídas sobre 

o prisma da vontade comum entre os Estados em instituir um órgão que represente 

seus interesses no cenário internacional (GUERRA, 2013).  

 O Protocolo de Olivos em 2002 instituiu o Tribunal Permanente de Revisão 

(TPR) do Mercosul, arbitragem enquanto meio mais adequado de resolução de 

controvérsias ainda que verse sobre conflitos ambientais transfronteiriços. Isso 

decorre em razão de características inerentes deste método de soluções de conflitos 

como, por exemplo, celeridade, especialidade dos árbitros e confidencialidade. Por 

outro lado, tendo como base a teoria realista do direito internacional os Estados 

relutam em cumprir e implementar as decisões proferidas pelo TPR o que prejudica a 

cooperação entre os países para firmarem acordos destinados a proteção do Aquífero 

Guarani durante a exploração do gás natural na região.  
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O fraturamento hidráulico consubstancia-se progressivamente como uma nova 

forma de diversificar a matriz energética mundial e o Brasil acompanha esse 

crescimento do consumo do gás natural. Nesse escopo, ainda que incipiente em 

comparação ao cenário mundial, o setor produtivo brasileiro opta a cada dia mais pela 

exploração do gás.  

A assinatura do Tratado de Assumpção e, por seguinte, a institucionalização do 

MERCOSUL, está inserido no contexto histórico do século XX, sendo este um período 

o qual se caracterizou por circunstâncias marcantes que remodelaram à política 

mundial conduzindo a aproximação da cooperação entre os Estados e sua integração 

à realidade internacional (JÚNIOR, 2013). Com isso diversas Organizações 

Internacionais foram constituídas sobre o prisma da vontade comum entre os Estados 

em instituir um órgão que represente seus interesses no cenário internacional 

(GUERRA, 2013).  

A implementação em 2002 do Protocolo de Olivos o qual veio a revogar o 

Protocolo de Brasília, instituindo o Tribunal Permanente de Revisão (TPR) do 

Mercosul se insere nesse contexto de afirmação da arbitragem enquanto meio mais 

adequado de resolução de controvérsias ainda que verse sobre conflitos ambientais 

transfronteiriços. Isso decorre em razão de características inerentes deste método de 

soluções de conflitos como, por exemplo, celeridade, especialidade dos árbitros e 

confidencialidade. 

Por outro lado, tendo como base a teoria realista do direito internacional a qual 

defende que os principais atores do sistema internacional são os Estados soberanos, 

muitos Estados relutam em cumprir e implementar as decisões proferidas pelo TPR o 

que prejudica a cooperação entre os países para firmarem acordos destinados a 

proteção do Aquífero Guarani durante a exploração do gás natural na região.  

Sendo assim, como forma de reverter o cenário de instabilidade quanto a 

eventuais decisões proferidas pelo TPR é preciso que se adote uma concepção 

monista do direito internacional (KELSEN, 2015, p. 371) segundo a qual este deve ser 

concebido como uma ordem jurídica delegada ordem jurídica estadual sendo a esta 

última incorporada. Esse seria assim o primado da ordem jurídica internacional.  

Nesse sentido o Direito internacional é caracterizado pela imposição de deveres 

e concessão de direitos aos Estados impondo a estes a obrigação de adorarem 

determinada conduta, na medida em que a conduta oporta estaria ligada a imposição 

de uma sanção. Entretanto essas normas de imposição de obrigações são imperfeitas 
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e carecem de complementação de sorte que prescrevem um conteúdo material, mas 

não o elemento humano no interior do âmbito de cada Estado que deve realizar cada 

ação (KELSEN, 2015). Assim haveria mais uma complicação quanto a exigibilidade 

da prestação de uma obrigação por parte de qualquer membro estatal que venha a 

ser julgado em sede de arbitragem internacional para lidar com eventuais danos 

causados pelo fracking.  

Não se pode dessa forma olvidar que os impactos do fracking e suas 

consequências serão responsabilizadas, como disserta: 

 

“Assim, em havendo a comunicação de campos petrolíferos e/ou gasiferos 

entre Estados soberanos, qualquer ato praticado, ainda que licitamente, 

desde que de forma abusiva, por um dos países, que traga prejuízos e danos 

a outro, acarreta a responsabilidade daquele para com esse, seja existindo 

documento jurídico convencional regulamentando as relações jurídicas 

existentes em função do compartilhamento de recursos naturais, seja 

inexistindo acordo internacional algum neste sentido. ” (OLIVEIRA, 2013, 

p.203) 

 

Daí decorre a aplicabilidade conceitual da arbitragem como uma corrente 

positivista transnacional que não a concebe como um conjunto de regras 

preexistentes de origem diversa a ordem jurídica estatal. Mas na verdade, se insere 

como uma atividade normativa dos próprios Estados que acordaram previamente 

segundo os termos a submissão obrigatória a arbitragem como forma de resolução de 

litígios. Assim, o poder de julgar dos árbitros estaria respaldado na expectativa do 

posterior reconhecimento das sentenças dentro do Estado (GAILLARD, 2014). 

 Nesse sentido ouvidar-se dessa concepção como forma de inaplicar uma 

penalidade imposta por um tribunal arbitral internacional especialmente no âmbito de 

matéria relevante como os danos ambientais decorrentes do uso do fracking seria na 

realidade um contrassenso. Ainda assim surge um questionamento, diante da 

internacionalidade dos árbitros que poderão vir a atuar na causa e que diante de sua 

nacionalidade poderiam proferir decisões que beneficiassem os seus respectivos 

países de origem (RODRÍGUEZ, 2015). Esse fator ainda se conjuga aos outros 

apresentados para que se possa garantir a efetividade de uma sentença arbitral 

estrangeira.   



27 
 

Acerca da importância do cumprimento das sentenças internacionais de tribunal 

o qual o próprio Estado voluntariamente se sujeitou, Gerhard Von Glahn, em seu livro 

Law Among Nations, fala sobre a importância de se obedecer ao Direito Internacional:   

 

“Tem sido asseverado por muitos doutrinadores que, em razão do 

consentimento das regras de direito internacional serem dadas pelos 

Estados, esses consequentemente são obrigados a honrarem as regras 

aprovadas por esses a fim de que sejam atingidos os fins específicos e 

comuns.  

(...)  

Porém, a tradicional dependência apenas no consentimento não oferece uma 

adequada explanação do modo como os Estados agem em relação ao 

Direito.  

A interdependência dos Estados é uma irrefutável realidade e requer um 

sistema legal entre os Estados e entre indivíduos dentro de um Estado. É 

imprescindível que exista um método ou modo de regular os conflitos, 

resolvendo as disputas, ou senão a anarquia e o caos” (VON GLAHN, 1999. 

p. 79).  

 

Depreende-se a partir disso que dever ser assegurada a eficácia das sentenças 

arbitrais interacionais exceto na presença de fatores que, a despeito de não ser 

matéria essencial do presente artigo, podem vir a surgir em grau de excepcionalidade 

e obstar exequibilidade de determinada sentença como a violação da ordem pública. 

Desse modo, partindo análise do dispositivo do art. 34 da Lei nº 9.307/969 depreende-

se que o regime de homologação de sentença arbitral estrangeira em território 

brasileiro é regido pela Convenção de Nova York10 de 1958 e homologado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) conforme a EC nº45/0411. Sendo o sistema adotado 

no Brasil aquele de deliberação onde não caberia ao referido Tribunal superior a 

análise do mérito da sentença arbitral, mas apenas uma análise quanto a ofensa a 

ordem pública. Esta que, não possuindo conceito definido, se verifica em perspectivas 

processuais e matérias como uma ofensa a direitos fundamentais a ordem jurídica 

nacional (CECÍLIA, 2017).  

                                                             
9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm 
10 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4311.htm. 
11 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm. 
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Nesse crivo, a sentença arbitral estrangeira que aborde a questão dos danos 

ambientais atinentes a utilização do fracking no escopo do Aquifero Guarani deverá 

enfrentar essas nuances para que venha a produzir efeitos em território brasileiro. 

Ressalta-se aqui a inevitabilidade da discussão, ainda que não em uma perspectiva 

de curto prazo, mas sim a longo prazo na medida em que a busca por novas matrizes 

energéticas mostra-se uma constante. Cumpre ainda questionar o papel que será 

desempenhado pelo Mercosul tendo em vista sua crise institucional na medida em 

que mostra-se ainda mais desestruturado e desintegrado nunca alcançando os seu 

propósito primordial de criação de um mercado comum entre seus membros.  

 

9. Acordos de Unitização  

 

Diante do que foi anteriormente elaborado desenvolve-se o argumento segundo 

o qual é necessária uma exploração em conjunto dos recursos naturais, sendo no 

presente caso o gás de xisto. Assim, os Acordos de Unitização, no escopo da América 

latina e em especial dos países abrangidos pelo Aquífero Guarani, se sobressaem 

como um meio eficaz para alcançar o máximo de produtividade com todo o cuidado 

necessário diante dos riscos ao meio ambiente.  

Nesse sentido uma interdependência de direitos soberano com relação aos 

campos compartilhados tem potencial para levar a uma competição excessiva pela 

produção, ao se agir não de uma forma conjunta, podendo gerar danos diversos, não 

somente ao campo especificamente, mas a todo meio ambiente. É por isso que se 

divide entre os participantes de uma região compartilhada não só o aproveitamento 

dos recursos naturais que ela pode oferecer, mas, também, as responsabilidades e 

riscos (OLIVEIRA, 2013, p. 19) 

Partindo-se de uma contextualização histórica da origem dos Acordos de 

Unitização é evidente que este detém respaldo no seio do órgão multilateral com maior 

representatividade e legitimidade da sociedade internacional, a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Foi solidificado através da Carta dos Direitos 

e Deveres Econômicos dos Estados, aprovada pelas suas Resoluções, nº 3.281, de 

1974, e nº 34/186, de 1979, que reconheceram a existência de direitos soberanos 

compartilhados quando da comunicabilidade de recursos naturais, sobrelevando a 

importância da cooperação internacional com o intuito de criar mecanismos jurídicos 
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voltados para a produção conjunta dos recursos naturais compartilhados, adotando, 

inclusive, um conjunto de princípios, diretivas e recomendações. 

Decorre, portanto, de uma necessidade global no que tange a exploração de 

recursos naturais em regionais limítrofes o estabelecimento de mecanismos para 

consecução de atividades em conjunto, instrumentos que delimitam o grau de atuação 

de cada um, com critérios para exploração e a produção. Em especial no que diz 

respeito aos danos causados aos Estados-vizinhos um fator relacionado a volatilidade 

dos gases agrava ainda mais o quadro geral na medida em que os danos não se 

relacionam tão somente ao Estado explorador o que considerando o fracking podem 

ter efeitos catastróficos, assim ensina:  

 

 "O óleo e gás tendem a migrar de regiões de alto potencial para regiões de 

baixo potencial hidrodinâmico. Se um concessionário de uma dada área de 

concessão resolver baixar o potencial hidrodinâmico de sua área, pela 

perfuração intensiva de poços ou pela redução na pressão de fluxo de seus 

poços, haverá tendência de fluxo de fluidos, óleo e gás, de áreas vizinhas, do 

reservatório comum aos concessionários vizinhos, para poços sob seu 

controle. Tal procedimento, além de implicar uma alocação injusta de 

produção, pois o óleo produzido nessas condições não necessariamente se 

encontra sob a área de concessão daquele concessionário que tomou tal 

medida, pode levar a sérios prejuízos ao próprio reservatório, reduzindo a 

recuperação final de hidrocarbonetos do mesmo.” (APPI, 2000, p.3.). 

 

Por conseguinte, como forma de contornar danos mencionados anteriormente 

surgem os Acordos de Unitização internacional na área de petróleo e gás quanto 

fontes do DIP que define as bases jurídicas da exploração e produção conjunta de 

uma única jazida e/ou campo, a qual, por seu alcance e/ou localização, estende-se 

por territórios pertencentes a dois ou mais Estados. 

A principal finalidade da Unitização é fazer com que a produção de petróleo ou 

gás seja realizada de forma controlada e coordenada, sem abusos e medidas tomadas 

unilateralmente que comprometam a produtividade do campo, o que evita 

desperdícios e promove a proteção ao meio ambiente com a não aplicação da regra 

da captura (rule of capture). Desse modo, os Acordos de Unitização constituem-se 

como tratados internacionais dentro dos quais se tem como ínsito a voluntariedade 
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expressando aquilo que as partes soberanas acordaram livremente, representando 

uma convergência de vontades (MAZZUOLI, 2004, p. 36). 

Nesse sentido, pode-se conceituar a Unitização como “a associação de 

operações de desenvolvimento comuns e unificadas de áreas cobrindo, total ou 

parcialmente, um mesmo reservatório ou estrutura geológica" (EZZELL, 1997, p. 14), 

consistindo no gerenciamento coordenado de todas ou algumas partes de um 

reservatório de óleo e gás pelos proprietários das áreas ou blocos situados sobre o 

reservatório. Sendo assim, pode também se compreendido como forma de joint-

venturing entre os países em que a cooperação compulsória entre as partes é de 

fundamental importância para o êxito do empreendimento (TAVERNE, 1997, p. 79). 

Dentre as suas principais características que tem como marcos princípio lógicos 

a divisão dos custos e responsabilidades (OLIVEIRA, 2013, p. 47). Assim, analisada 

sob a exploração e produção de gás de xisto pode-se entender que esta:  

 

“[...] pressupõe a conclusão de um ou vários acordos celebrados (acordo de 

unitização) entre todos os titulares de direitos e interessados na produção do 

campo unitizado. Este acordo fixa o perímetro exato de seu âmbito de 

aplicação (área unitizada); ele ajusta os direitos e obrigações de cada uma 

das pessoas interessadas na zona unitizada, e determina em particular a 

porcentagem de participação de cada um na associação. Sem dúvida, estes 

cálculos sofisticados de ajustamento dos interesses demonstram a 

verdadeira natureza da unitização. O acordo de unitização designa o 

operador único, o qual possuirá a escolha de trabalhar por sua conta própria 

ou de compor seu grupo de trabalho por pessoas outras indicadas pelas 

demais partes no acordo. Normalmente um comitê se comporá e formará a 

representatividade das partes, possuindo como missão a avaliação das 

reservas, a determinação do regime de produção e a geração das 

quantidades produzidas durante a “vida” do campo.” (BOVET, 2004, p. 438) 

 

Por outro lado, não se pode olvidar ao surgimento de divergências ao longo das 

operações, desde seu início até o fim do tratado, levando-se em consideração as 

variadas transações comerciais a serem realizadas e os consideráveis levantamentos 

técnicos e balancetes contábeis e financeiros.  

Percebe-se desse modo que a ocorrência de distintas interpretações ao longo do 

processo de implementação e execução das atividades não é algo de diferente ou que 

dificilmente ocorra, vindo inclusive a poder ensejar a extinção do acordo. Pelo 
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contrário, a resolução de diferenças é comum a esses acordos e, por isso, deve conter 

um complexo mecanismo de solução de controvérsias estabelecido, previamente 

acordado entre as partes (OLIVEIRA, 2013, p. 83). 

É evidente que seja através dos mecanismos de resolução de controvérsias do 

MERCOSUL ou, seja dentro do comitê de gestão da Joint Venture que rege um 

eventual Acordo de Unitização para exploração de gás através da técnica do fracking, 

a arbitragem persiste como meio mais adequado a resolução de disputas em razão 

principalmente da sua característica de confidencialidade que garante a proteção dos 

contratantes quanto a divulgação do modus operandi pelo qual é realizada a 

produção.  

Verifica-se que os Acordos de Unitização ainda são algo muito recente dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro visto que o mercado para novas companhias nacionais 

e estrangeiras fora a Petrobras foi flexibilizado tão somente com a EC9/95 e 

posteriormente com a Lei 9478/1997 (Lei do Petróleo) que veio a ser substituída pela 

Lei 13.351/2010. Assim, o principal marco legal no Brasil que trata da unitização são 

os contratos de concessão que são dotados de clausulas exorbitantes com a 

finalidade de resguardar o interesse público e da preservação das reservas 

energéticas nacionais (DAVID, 2003, p. 42). 

 Por isso se exige a Atuação imperativa e reguladora da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) que atuará nas rodadas licitatórias em regiões limítrofes onde 

provavelmente seria possível explorar a técnica do fracking e como se denota  na 10ª 

rodada de licitação na clausula 12.17 a qual estipula que “Não chegando as partes a 

acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá a esta determinar, com base em 

laudo arbitral, como serão equitativamente apropriados os direitos e obrigações de 

cada concessionário, com base nos princípios gerais de direito aplicáveis”. 

No entanto, embora apresente-se como um meio eficaz para exploração do 

referido gás ainda se apresentam obstáculos que, ainda que não sejam 

intransponíveis, ao longo do tempo precisarão ser muito debatidos. Um dos maiores 

é sem sombra de dúvida, sob o aspecto externo, o fato da perda de parcela da 

soberania estatal para que o Brasil se sujeite a mais uma jurisdição arbitral 

internacional, sob o risco de indenizações avassaladoras no caso de danos 

ambientais transdividuais decorrentes da exploração do gás no Aquífero Guaraní. 

Concomitantemente, sob aspecto interno, os debates acerca da internalização 

dos Acordos de Unitização, a legitimidade e composição de uma agência de gestão 
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conjunta dos recursos exploratórios além das rodadas licitatórias com a atuação da 

ANP sem contar a legalidade ou não da produção de gás de xisto em território 

nacional. 

São esses alguns dos aspectos de uma questão controversa com a qual o Brasil 

terá que lidar em futuro não tão distante ante o consumo crescente de recursos 

naturais para satisfazer a demanda da crescente economia mundial e que não se 

exaurem no presente trabalho.  

 

10. CONCLUSÃO 

  

Com as inúmeras transformações no mercado de produção de energia no 

cenário internacional, é possível observar uma busca cada vez maior pela exploração 

e utilização de recursos não convencionais, podendo ser considerado assim um novo 

paradigma nesse contexto, como no caso do gás de folhelho, através da técnica do 

fracking, 

Por outro lado, apesar das vantagens na exploração de recursos naturais, a 

principal preocupação da utilização dessa técnica se concentra nos seus impactos 

sociais e ambientais, como a poluição atmosférica, sonora e a dos recursos hídricos. 

Além disso, em cenários como no do Aquífero Guarani são inúmeras as possibilidades 

de conflitos originados de disputas acerca de recursos naturais transfronteiriços.  

Para possibilitar a compreensão do tema tratado, foi realizada de uma breve 

explanação sobre como funciona o método, os potenciais riscos da contaminação 

ambiental provenientes dele, os conflitos provenientes dos recursos transfronteiriços 

no contexto do Aquífero Guarani, e como se insere as medidas previstas pelo 

MERCOSUL para que sejam dirimidos. 

Emergindo como promissora, a arbitragem é um método adequado de resolução 

de controvérsias que alcança progressivamente maior popularidade em razão de suas 

características apontadas pela doutrina estrangeira como autonomia da vontade das 

partes, celeridade, especialidade dos árbitros e confidencialidade.  

No que diz respeito a possibilidade de sua utilização, observa-se que o dano 

ambiental tem uma dimensão material, relacionada a aspectos físicos, econômicos 

suscetíveis de mensuração, e ao mesmo passo uma dimensão extrapatrimonial que 

atinge valores imateriais do meio ambiente como o seu valor cultural e estético dentre 

outros atributos que proporcionam o bem-estar coletivo e qualidade de vida. Sendo 
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assim, a partir do viés disponível, dado a dimensão material dos conflitos ambientais, 

seria plenamente possível a utilização da arbitragem como instrumento para resolução 

de cases envolvendo os possíveis danos ambientais provocados pelo uso da técnica 

do fracking, assim como, demais envolvidos com a exploração do gás natural. 

Assim, foi apresentado que diante do crescimento desse ramo no ambiente 

brasileiro, a arbitragem internacional emerge como solução mais adequada para 

dirimir eventuais conflitos de caráter ambiental ou de investimento, em especial no 

que concerne ao uso exploratório da área do Aquífero Guarani atingindo diversos 

países do Mercosul.  

Por fim, depreende-se a partir disso que dever ser assegurada a eficácia das 

sentenças arbitrais interacionais exceto na presença de fatores que, a despeito de não 

ser matéria essencial do presente artigo, podem vir a surgir em grau de 

excepcionalidade e obstar exequibilidade de determinada sentença como a violação 

da ordem pública. Nesse crivo, a sentença arbitral estrangeira que aborde a questão 

dos danos ambientais atinentes a utilização do fracking no escopo do Aquífero 

Guarani deverá enfrentar essas nuances para que venha a produzir efeitos em 

território brasileiro.  

Ademais, observar a forma pela qual os Acordos de Unitização se sobressaem 

na estrutura da dinâmica exploratória do gás de xisto é fundamental para compreender 

a necessidade de uma atuação colaborativa entre os países para que não sejam 

causados danos ambientais irreversíveis calcados em uma postura predatória sem 

considerar os efeitos danosos aos Estados-vizinhos. Assim será possível 

compreender ainda que de forma sucinta a complexidade que contorna toda a 

temática apresentada.  
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