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A Agência Nacional do Petróleo – 

ANP – incluiu (sutilmente?) o 

chamado “Gás de Xisto”, obtido por 

fraturamento da rocha (shale gas 

fracking), na próxima licitação, em 

novembro, de campos de gás 

natural em bacias sedimentares 

brasileiras. 
 





2.1 Modelos Exploratórios 

 

I – Blocos em Bacias de Novas Fronteiras tecnológicas ou do 

conhecimento, com o objetivo de atrair investimentos para regiões 

ainda pouco conhecidas geologicamente, ou com barreiras 

tecnológicas a serem vencidas, buscando a identificação de novas 

bacias produtoras. As bacias com áreas em oferta serão Acre-

Madre de Dios, Paraná, Parecis, Parnaíba e São Francisco.  

... 

Os blocos objeto da licitação estão localizados em bacias 

sedimentares com potencial para petróleo e gás natural. O 

exercício das atividades de Exploração e Produção de Petróleo e 

Gás Natural estão previstas em sistemas petrolíferos 

convencionais, possibilitando também, exercer atividades de 

Exploração e Produção em Recursos Não Convencionais 

conforme disposições contratuais e Legislação Aplicável. 

 





O “XISTO” (Folhelho = 

shale) 

Visto ao 

microscópio 

eletrônico 

(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf) 



Shale Gas Fracking – Gás de Xisto por Fraturamento 



http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=11611 



http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=11611 

 



Currently, only the United States and Canada are producing shale oil and 

shale gas in commercial quantities. 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=11611  (acesso: 21/07/2013) 
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http://1.bp.blogspot.com/-Zlh4FLAlLHc/UM2Xx6nGaxI/AAAAAAAADzk/qihHIfBKa4g/s1600/fraturamento-

hidr%C3%A1ulico+%282%29.jpg 



http://aspo-deutschland.blogspot.com.br/2012_07_01_archive.html 



 

http://www.youtube.com/watch?v=CM8Lh7

SAm6A 

 
(7,5 MIN.) 
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Instalações  para extração do Gás de Xisto (cf, apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf) 



Instalações  para extração do Gás de Xisto (cf, apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frac_job_in_process.JPG 



(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf) 

 





“A controversial practice 

 

Fracking, however, is highly controversial and there are 

bans in France, Bulgaria and in some regions of the US, 

Australia, South Africa and Canada. Most of the 

opposition to fracking centres on the use of water. 

Numerous scare stories emanating from the US, of 

inflammable water supplies, polluted ponds and 

exploding houses, not to mention seismic activity in the 

UK, have added fuel to the environmentalists' fire. 

However, there is growing, robust evidence of ground 

and surface water pollution in the US due to poor 

practice and slack regulation; fracking is exempted from 

federal Clean Water and Safe Drinking Water Acts.” 



Contaminação 

pelo gás de xisto 



Fig. S3. Methane concentrations (milligrams per liter) vs. distance 

to nearest gas wells (kilometers) with data from the initial study 

(1) in filled circles and new  observations in red triangles. 

 Jackson et al. www.pnas.org/cgi/content/short/1221635110 

 

Increased stray gas 

abundance in a subset of 

drinking water wells near 

Marcellus shale gas 

extraction 
 

http://www.pnas.org/cgi/content/short/1221635110


Preocupação especial: os grandes 

volumes de água necessários, e que 

retornam à superfície, poluídos por 

hidrocarbonetos e por outros compostos e 

metais presentes na rocha e nos próprios 

aditivos químicos utilizados, exigindo 

caras técnicas de purificação e de 

descarte dos resíduos finais (inclusive, re-

injeção na rocha.) 



Instalações  para extração do Gás de Xisto (cf, apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf) 



Water Lessons from the US to Europe:  

“Água e energia sempre tiveram uma relação 

muito estreita, mas o gás de xisto e a água 

são particularmente íntimos. A água é 

essencial para o gás do xisto e existe um 

mercado crescente, cujo valor estimado é de 

US$ 100 bilhões, só nos Estados Unidos, para 

o tratamento das águas residuais.” 

http://www.waterworld.com/articles/wwi/print/vol

ume-27/issue-2/regional-spotlight-europe/shale-

gas-fracking.html  (acesso em 03/07/2013) 
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Water comes out 

Approximately 10-40% of the fluid returns to the 

surface. This flowback fluid is lucrative yet pretty nasty 

stuff, and yet another source of controversy. 

As well as the target natural gas (mostly methane plus 

propane, butane, and ethane), the flowback water 

contains other gases such as carbon dioxide, hydrogen 

sulphide, nitrogen and helium; naturally-occurring brine, 

trace elements of mercury, arsenic and lead; naturally 

occurring radioactive material (radium, thorium, 

uranium); and volatile organic compounds that easily 

vaporise into the air, such as benzene. Herein lay the 

challenges and opportunities for water and wastewater 

companies. 



Water comes out 

Approximately 10-40% of the fluid returns to the 

surface. This flowback fluid is lucrative yet pretty nasty 

stuff, and yet another source of controversy. 

As well as the target natural gas (mostly methane plus 

propane, butane, and ethane), the flowback water 

contains other gases such as carbon dioxide, hydrogen 

sulphide, nitrogen and helium; naturally-occurring brine, 

trace elements of mercury, arsenic and lead; naturally 

occurring radioactive material (radium, thorium, 

uranium); and volatile organic compounds that easily 

vaporise into the air, such as benzene. Herein lay the 

challenges and opportunities for water and wastewater 

companies. 



But the main issue is water disposal: the flowback water 

can only be recycled at most three times before it has to 

be disposed. In US they truck the water in and out, but 

in the UK they may have to build pipelines, which 

costs." Field says if best practice is followed, fracking 

can be done safely, but following the UK's strict water 

regulations correctly will be expensive. "Due to the 

population density and relative shortage of land, plus 

the cost of meeting more stringent regulations, the costs 

of production will be at the very least 50% higher than in 

the US," 
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A própria captação desta água pode 

representar uma forte concorrência com 

outros usos considerados preferenciais, 

como o abastecimento humano e a 

dessedentação de animais, em áreas ou 

períodos com deficiência hídrica no País 

(Bacia do Parnaíba, por exemplo), ou uma 

ameaça às reservas consideradas 

“mineráveis” de aquíferos profundos, como o 

Aquífero Guarani, na Bacia do Paraná. 

  



http://protectingourwaters.wo
rdpress.com/2013/08/21/texa

s-drought-frack-the-water-
frack-the-climate-approach-

water-bankruptcy/ 
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REDE GUARANI/SERRA GERAL 
COORDENADOR TÉCNICO EM SC: LUIZ FERNANDO SCHEIBE 

O SISTEMA AQUÍFERO INTEGRADO 
GUARANI/SERRA GERAL (SAIG/SG) 

 EM SANTA CATARINA  
 





SCHEIBE, L.F. e HIRATA, R.C.A. (2008) (Disp. 

em 

http://www.cfh.ufsc.br/~laam/rgsg/artigos/abas.

pdf), propõem, para fins de gestão, um 

Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra 

Geral (SAIG/SG), especialmente tendo em 

vista estudos anteriores em SC, RS, PR e SP, 

como os do Proesc, que apontam para a 

existência de interconexões entre o SAG e o 

SASG, através de fraturas profundas. 
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Em uma Mesa Redonda na 65ª Reunião 

Anual da  SBPC, sugerimos a realização de 

estudos preliminares da questão no Brasil, 

envolvendo a participação de cientistas da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), da Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) e das Universidades, antes 

de o Brasil embarcar numa aventura de 

consequências imprevisíveis, ainda mais 

com relação ao Sistema  Aquífero Guarani.  





Em consequência, a Diretoria Nacional da 

SBPC enviou a seguinte carta: 

 

São Paulo, 5 de agosto de 2013 

SBPC-081/Dir. 

 Excelentíssima Senhora 

Presidenta DILMA VANA ROUSSEFF  

Presidência da República Federativa do 

Brasil 

   

Senhora Presidenta, 

   



           

  A Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) manifestam a sua 

preocupação com o anúncio da Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) da decisão de 

incluir o chamado “Gás de Xisto”, obtido por 

fraturamento da rocha (shale gas fracking), 

na próxima licitação, em novembro, de 

campos de gás natural em bacias 

sedimentares brasileiras. 



       

 Apesar das notícias publicadas pela Agência Internacional 

de Energia dos EUA, que sugerem reservas de gás de xisto 

da ordem de 7,35 trilhões de m3 nas bacias geológicas do 

Paraná, do Parnaíba, do Solimões e Amazonas, do 

Recôncavo e do São Francisco (norte da Bahia e sul de 

Minas Gerais), e das estimativas da ANP, de que as 

mesmas podem ultrapassar no Brasil o dobro desse 

número, deve-se destacar o caráter totalmente preliminar 

dessas possíveis reservas, especialmente devido à falta de 

conhecimento, até o momento, das características 

petrográficas, estruturais e geomecânicas das rochas 

consideradas para esse cálculo, que poderão influir 

decisivamente na economicidade da sua explotação. 



       

 Por outro lado, a explotação de gás de xisto, apesar do 

sucesso tecnológico e econômico apresentado 

principalmente nos Estados Unidos, tem sido muito 

questionada pelos riscos e danos ambientais envolvidos. 

Enquanto o gás natural e o petróleo ocorrem em estruturas 

geológicas e nichos próprios, o gás de xisto impregna toda 

a rocha ou formação geológica. Nesta condição, a 

tecnologia de extração de gás está embasada em 

processos invasivos da camada geológica portadora do 

gás, por meio da técnica de fratura hidráulica, com a injeção 

de água e substâncias químicas, podendo ocasionar 

vazamentos e contaminação de aquíferos de água doce 

que ocorrem acima do xisto.  

  

. 
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 Por outro lado, os grandes volumes de água necessários 

no processo de extração, e que retornam à superfície, 

poluídos por hidrocarbonetos e por outros compostos e 

metais presentes na rocha e os próprios aditivos químicos 

utilizados, exigem caríssimas técnicas de purificação e de 

descarte dos resíduos finais.  A própria captação desta água 

pode representar uma forte concorrência com outros usos 

considerados preferenciais, como, por exemplo, o 

abastecimento humano.   

  

          



       

    É importante destacar, por exemplo, que boa parte das 

reservas de gás/óleo de xisto da Bacia do Paraná no Brasil 

e parte das reservas do norte da Argentina estão logo 

abaixo do Aquífero Guarani, a maior fonte de água doce 

de ótima qualidade da América do Sul. Logo, a exploração 

do gás de xisto nessas regiões deveria ser avaliada com 

muita cautela, já que há um potencial risco de 

contaminação das águas deste aquífero. 

 



       

   Nesse sentido, não é cabível que sejam imediatamente 

licitadas áreas de exploração a empresas, excluindo desta 

forma a comunidade científica e os próprios órgãos 

reguladores do País da possibilidade de acesso e 

discussão de todas as informações que poderão ser 

obtidas, por meio de estudos realizados diretamente pelas 

Universidades e Institutos de Pesquisas, com a finalidade 

de obter melhor conhecimento, tanto sobre as propriedades 

intrínsecas das jazidas e as condições de sua exploração, 

como das consequências ambientais dessa atividade, que 

poderão superar amplamente seus eventuais ganhos 

sociais. 

 



       

    Face ao exposto, e tendo em vista os resultados 

das discussões realizadas durante a 65ª Reunião 

da SBPC em Recife, Pernambuco, de 22 a 27 de 

julho de 2013, solicitamos à Presidenta da 

República, que seja sustada a licitação de áreas 

para explotação de Gás de Xisto, na 12ª Rodada 

prevista para novembro próximo, por um 

período suficiente para aprofundar os estudos, 

realizados por ICTs públicas, sobre a real 

potencialidade da utilização da fratura hidráulica e 

os possíveis prejuízos ambientais.  

(ass: Presidentes da SBPC e da ABC)  



Situação atual: Em palestra apresentada dia 

12 de junho ao CEDES – Centro de Estudos 

e Debates Estratégicos da Câmara Federal - 

a Diretora-Geral da ANP, Magda 

Chambriard, ressaltou a necessidade de 

aprofundamento no conhecimento geológico 

dos folhelhos brasileiros geradores de 

petróleo e gás antes de licitar quaisquer 

áreas para exploração do Gás de Xisto, 

“sendo os cálculos atuais de reservas ainda 

muito preliminares”. 



A mesma Diretora-Geral da ANP afirmou 

literalmente, perante o CEDES, que “Neste 

momento, qualquer coisa que acene com 

o gás ‘não convencional’ como uma 

realidade, não é possível” (cf. 

http://www2.camara.leg.br/a-

camara/altosestudos ) ... 
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(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf,  
na FECOMÉRCIO, SP, em 17 de maio de 2013: 



...informação de 24/06/2013, da Assessoria de 

Imprensa da ANP, dava conta de que  

 

“A 12ª Rodada de Licitações, que terá foco na 

exploração de gás natural (convencional ou 

não), será realizada nos dias 28 e 29 de 

novembro.  A ANP está preparando as 

exigências que deverão ser seguidas pelas 

empresas que pretendam explorar o gás de 

xisto, para que ela ocorra com absoluta 

segurança (sic).”  





"NÃO F...(frack) MINHA MÃE." 

YOKO ONO e SEAN LENNON 

 

Escutem,gente! 

Escutem minha música. 

Sobre algo que vocês concordam está errado. 

Não há mais nenhum lugar na Terra para descobrir. 

Então por favor, não f... minha mãe. 

Não f... minha mãe. 

Porque não tenho outra. 

Não f... minha mãe. 

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer. 

Mas, não f... minha mãe. 

(VOZ DO HOMEM DO ÓLEO) 

Aguente filho! Escute se você quiser. 

Você não pode dizer a um homem onde enfiar sua broca. 

Uma vaca não sabe o que é bom para o útero dela. 

Portanto estou indo f... sua mãe. 

Não f... minha mãe. 

Porque não tenho outra. 

Não f... minha mãe. 

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer. 

Mas ,não f... minha mãe. 

Não podemos deixar que o mundo aqueça cada vez mais. 

Não podemos deixar... 

Hidrocarbonetos aromáticos poli-nucleares em nossa água. 

Teratógenos carcinógenos. 

O suficiente para fazer você apagar. 

Então por favor, não f... minha mãe. 

Não f... minha mãe. 

Porque não tenho outra. 

Não f... minha mãe. 

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer. 

Porém, não f... minha mãe. 

http://valdenorenglish.blogspot.com.br/2013/06/dont-frack-my-mother.html 

http://www.youtube.com/watch?v=VfymhAEe-TM 
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