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Resumo 

O crescimento da produção de gás de folhelho nas últimas décadas, especialmente nos 

Estados Unidos da América, evidenciou o potencial deste tipo de reserva de hidrocarboneto 

para alterar significativamente o fornecimento de energia de um país e seu papel no cenário 

energético mundial. No presente trabalho, procuramos avaliar o potencial de produção de 

shale gas no Brasil, utilizando as informações encontradas na literatura sobre bacias 

brasileiras e complementando-as com as abundantes informações disponíveis sobre a 

produção norte-americana, o que nos permitiu estabelecer uma analogia entre as condições 

de acúmulo de gás em Haynesville Shale Play e em folhelhos da Bacia do Amazonas. Em 

seguida, com auxílio do software Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy Use 

in Transportation (GREET®), foi feito um estudo de Análise de Ciclo de Vida (ACV) do gás de 

folhelho produzido na Bacia do Amazonas, utilizando dados do cenário produtivo brasileiro, 

complementados por dados de Inventário de Ciclo de Vida (ICV) já disponíveis no software 

para Haynesville Play. Por fim, apresentamos os resultados do trabalho e os comparamos 

com outros estudos, concluindo que os impactos envolvidos no ciclo de vida do produto 

estudado são compatíveis com os impactos da produção norte-americana de gás de folhelho 

e significativamente menores que os impactos da produção de gás natural convencional 

naquele país. 
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Abstract 

The growth of shale gas production in the last decades, especially in the United States of 

America, has shown the potential of this kind of resource to change significantly a country’s 

energy supply and its role in the world’s energy market. In this study, we have worked to assess 

shale gas production’s potential in Brazil, by utilizing information found in the literature about 

Brazilian basins and combining it with the great amount of information available for north-

American shale gas production. This allowed us to stablish an analogy between the 

Haynesville Shale Play and shales in Bacia do Amazonas in terms of resources formation 

conditions. Then, with the Argone’s software Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and 

Energy Use in Transportation (GREET®), we conducted a Life Cycle Assessment study (LCA) 

for the shale gas produced in Bacia do Amazonas, utilizing Brazil’s productive scenario’s data, 

complemented by Life Cycle Inventory data available in GREET for the Haynesville Shale. 

Finally, we have presented our results and compared it with other studies, concluding that the 

impacts involved in Bacia do Amazonas shale gas were compatible with the ones from U.S. 

shale gas production, and smaller than those from U.S. conventional gas production. 
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1 Introdução 

O aumento abrupto na produção de gás natural nos Estados Unidos da América nas 

últimas décadas impactou de forma considerável o mercado internacional de petróleo e 

gás natural, contribuindo para a mudança na relação de preços entre os dois 

combustíveis e para a queda no preço do gás, além de reposicionar aquele país no 

panorama energético mundial (Coradesqui, 2013). 

O principal tipo de reserva responsável por esse fenômeno foi o gás de folhelho – 

ou shale gas –, armazenado em rochas de baixa permeabilidade no subsolo e que 

apresenta, hoje, participação significativa na produção total de gás natural norte-

americana. Nos últimos 15 anos, a produção do gás de folhelho aumentou mais de 10 

vezes (EIA, 2015). 

Devido às características específicas de reservatórios não convencionais, o gás de 

folhelho exige técnicas avançadas de perfuração e estimulação, o que implica a 

necessidade de investimentos significativos para ser produzido. Desde a década de 

1970, o governo dos EUA investiu em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para 

a extração deste tipo de reserva, o que propiciou, juntamente com outros fatores, o 

ambiente para o boom na produção na década de 2000 (Silva, 2013). 

Atualmente, diante do exemplo norte-americano, diversos países investem na 

exploração de recursos não convencionais, especificamente de gás de folhelho. Alguns 

países, como China, Argentina e Canadá já chegam a produzir volumes comerciais do 

recurso, embora não comparáveis ainda à produção norte-americana. Contudo, a 

perspectiva do mercado de shale gas é tal que, em 2040, espera-se que quase a metade 

da produção de gás natural chinesa seja oriunda de folhelhos (EIA, 2016). 

Alguns países, por outro lado, têm sido bastante cautelosos quanto ao shale gas, 

devido sobretudo a seus potenciais impactos ambientais. Questões como o consumo 

de água nas operações de estimulação, a contaminação de lençóis freáticos resultante 

das injeções de aditivos químicos para o fraturamento hidráulico, as emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) durante a etapa de produção, o efeito sobre a vida das 

comunidades localizadas sobre as jazidas, entre outros impactos, levaram esses países 

a proibirem, nos últimos anos, a produção do shale gas em seus territórios (Rahm, 

2012). 

O Brasil, por limitações conjunturais e estruturais, ainda não começou a explorar 

suas potenciais reservas de gás de folhelho. Estima-se que o país tenha volumes 

consideráveis de recursos tecnicamente recuperáveis (EIA, 2013), mas pouco esforço 
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tem sido feito para iniciar essa produção. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) realizou, em 2013, um leilão com o objetivo de avaliar a 

presença de gás de folhelho em regiões específicas, mas sem sucesso. O mais próximo 

que se chegou de uma descoberta efetiva, até agora, foi quando da divulgação, pela 

empresa Petra, que arrematara um bloco na Bacia de São Francisco durante o referido 

leilão, de indícios da presença de gás de folhelho naquela localidade. Contudo, a 

companhia devolveu o bloco à ANP dois anos depois por conta de dificuldades na 

obtenção de licenças ambientais (MME, 2016; Nogueira, 2015). Ademais, já foram 

realizados alguns estudos em torno da questão ambiental envolvendo a produção de 

gás folhelho no Brasil, com conclusões bastante restritivas e força de recomendação a 

entidades públicas (CBHPP, 2014).  

Assim, diante do cenário internacional de desenvolvimento de uma nova e 

importante fonte energética, capaz de impactar de forma significativa o papel de um país 

no cenário energético mundial, faz-se importante a produção de estudos que avaliem 

as possibilidade e potencialidades a respeito do gás de folhelho no Brasil, podendo 

subsidiar, no futuro, estratégias para o desenvolvimento da produção deste recurso. 

O presente trabalho tem como objetivo traçar uma perspectiva para a produção 

brasileira de gás de folhelho e avaliar seus potenciais impactos ambientais por meio de 

uma Análise de Ciclo de Vida (ACV). Com este fim, o trabalho foi dividido em seis 

capítulos para além desta introdução. Nos capítulos 2 e 3, é feita uma breve introdução 

aos aspectos técnicos do gás de folhelho. Após uma discussão sobre reservas 

convencionais e não convencionais, é apresentado o conceito do shale gas e, em 

seguida, suas particularidades em termos de explotação, isto é, as técnicas envolvidas 

na construção dos poços e da infraestrutura para o desenvolvimento da produção. 

Os capítulos 4 e 5 tratam do histórico e das perspectivas do gás de folhelho em 

diversos países, com especial atenção para o ambiente político e econômico nos EUA 

que propiciou o expressivo aumento da produção na década de 2000. Também são 

apresentadas as situações dos países que já produzem volumes comerciais do recurso, 

como o histórico de suas indústrias de gás natural e o estágio atual do desenvolvimento 

da produção de gás de folhelho. São utilizados estudos de entidades como Banco 

Mundial e Energy Information Administration (EIA) para analisar as perspectivas do 

shale gas nas próximas décadas. O capítulo 5, especificamente, trata da indústria do 

gás natural no Brasil, apontando seus pontos positivos e suas limitações, não se 

dedicando ao shale gas especificamente por seu estágio ainda pré-embrionário. 
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No capítulo 6, analisa-se a perspectiva de produção do gás de folhelho no Brasil 

com base em estudos do EIA a respeito das bacias brasileiras com potencial de abrigar 

este tipo de recurso. Como ainda são escassas as informações sobre os folhelhos que 

podem abrigar hidrocarbonetos no país, foram feitas comparações com bacias – plays 

– norte-americanas que já se encontram em produção há um período relativamente 

longo. Com base nessa comparação, foi traçada uma analogia entre um par de bacias 

– uma norte-americana e outra brasileira – que permitiu utilizar os dados disponíveis de 

uma para inferir informações a respeito da outra. A analogia se baseou em propriedades 

geológicas e geoquímicas objetivas de cada bacia, coletadas na literatura.  

Por fim, no capítulo 7, utiliza-se a analogia estabelecida no capítulo anterior para 

avaliar os potenciais impactos ambientais envolvidos na produção de gás folhelho da 

bacia brasileira através da ferramenta Análise do Ciclo de Vida (ACV). Informações 

sobre a bacia norte-americana correspondente, bem como de atividades industriais 

especificamente brasileiras encontradas na literatura serviram como insumo para a 

ACV. Os resultados foram expostos ao final do capítulo em forma de indicadores de 

emissões de poluentes e de consumo de água, com a devida discussão a respeito de 

suas possíveis origens e comparação com outros estudos. 

Ao final, são apresentadas as conclusões obtidas ao longo de seu desenvolvimento, 

ressaltando suas limitações e recomendações para estudos futuros. As referências 

bibliográficas são mostradas em seguida, no último capítulo do trabalho. 
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2 O Gás de Folhelho – Shale Gas 

De acordo com o glossário de termos da Society of Petroleum Engineers, o petróleo 

é uma mistura de ocorrência natural, composta predominantemente por hidrocarbonetos 

em fase gasosa, líquida ou sólida (SPE, 2005). O óleo cru é a porção do petróleo que 

se encontra em fase líquida nas condições naturais de reservatório e que permanece 

líquida em condições atmosféricas de temperatura e pressão. Assim como o petróleo, o 

óleo cru pode conter pequenas quantidades de compostos inorgânicos, que são 

produzidos junto com o líquido (SPE, 2005).  

O gás natural, por sua vez, é a porção do petróleo que se encontra no estado gasoso 

ou em solução no óleo cru quando em condições de reservatório, e que se apresenta 

como fase gasosa em condições atmosféricas (OCDE, 2006). É composto 

principalmente por hidrocarbonetos de baixo peso molecular, sobretudo metano, 

podendo possuir algum teor de compostos não-orgânicos (Siebers et al, 1994). O gás 

natural possui aplicações específicas: costuma ser utilizado como insumo para a 

indústria petroquímica, na geração de eletricidade, em sistemas de aquecimento e até 

como combustível em navios de produção de petróleo.  

2.1   Acumulações Convencionais e Não Convencionais 

Diferentemente da Antiguidade, quando o petróleo era encontrado em exsudações, 

hoje a exploração petrolífera se dá através da perfuração do solo até que sejam 

atingidas as acumulações subterrâneas. 

Essas acumulações apresentam formas mais ou menos usuais, e podem ser 

classificadas como convencionais ou não convencionais de acordo com critérios 

variados. 

Segundo Cava (2014), denomina-se “recurso convencional” a formação e 

acumulação de petróleo em uma bacia que associe de forma adequada os seguintes 

fatores, no tempo e no espaço: 

i. Rochas ricas em matéria orgânica, denominadas rochas geradoras; 

ii. Condições temporais e de temperatura às quais a rocha geradora deve ser 

submetida para que a matéria orgânica se transforme em petróleo e/ou gás;  

iii. Rochas com porosidade e permeabilidade necessárias à acumulação do 

petróleo, denominadas rochas reservatórios; 

iv. Condições favoráveis à migração dos hidrocarbonetos da rocha geradora até 

a rocha reservatório (migração secundária); 
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v. Rochas impermeáveis que retenham os hidrocarbonetos, denominadas 

rochas selantes; e 

vi. Um arranjo geométrico entre a rocha reservatório e a rocha selante que 

favoreça a acumulação de um volume significativo de hidrocarbonetos 

(trapas estruturais ou estratigráficas). 

Deste modo, de acordo com Cava (2014), os chamados recursos não convencionais 

são definidos como sendo aqueles oriundos de reservas de petróleo que não 

apresentam os fatores supracitados e cuja exploração não depende de estrutura 

geológica ou condição estratigráfica específica.  

Segundo este critério, o gás de folhelho se enquadra entre as reservas não 

convencionais por dispensar a presença de rochas reservatório e selante, de caminho 

para migração secundária e de trapas. 

 

Figura 1 Tipos de reservatório, segundo CAVA (2014). Fonte: Erbach, 2014 

De acordo com Aggio (2016), o que define a convencionalidade de um reservatório 

é sua geologia e, de modo simplificado, a porosidade e a permeabilidade da rocha. 

Reservatórios permeáveis e porosos são reconhecidos pela indústria como 

convencionais, podendo ser acessados por poços verticais, para onde os 

hidrocarbonetos fluem com relativa facilidade. 
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Reservatórios não convencionais, por outro lado, se caracterizam por suas baixas 

permeabilidades e porosidades. Neste tipo de formação, os hidrocarbonetos se 

encontram em poros microscópicos não conectados entre si e, por este motivo, não 

podem se deslocar no interior da rocha a menos que haja ali fissuras naturais, causadas 

por movimentos geológicos, ou artificiais, produzidas com o objetivo explícito de explorar 

essas reservas.  

Também segundo essa classificação, o gás de folhelho se encontra entre os tipos 

de acumulações não convencionais, já que os reservatórios em que se encontra são de 

baixíssima permeabilidade. 

Outros autores, de forma simplificada, relacionam a classificação de um reservatório 

com a facilidade de produção de seus hidrocarbonetos. Este critério se aproxima 

daquele utilizado por Aggio (2016), já que, em geral, a permeabilidade da rocha é 

proporcional à facilidade com que o petróleo e/ou o gás são produzidos1. 

 

 

Figura 2 Tipos de Reservas Não-Convencionais. Fonte: Rahim et al, 2012  

A Figura 2 mostra diversos tipos de acumulações não convencionais, dentre as quais 

o reservatório de gás de folhelho (shale gas) apresenta os maiores volumes e as 

menores permeabilidades. 

                                                
1 Segundo essa definição, alguns autores classificam reservas localizadas em regiões de 

águas ultra-profundas como não convencionais, como é o caso do Pré-Sal brasileiro (Somarin, 
2014; Fuhr e Urbaniak, 2012). 
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2.2   Acumulações de gás de folhelho 

Folhelhos são rochas sedimentares que apresentam fissilidade, ricas em elementos 

de granulometria fina e caracterizados por baixíssimas permeabilidades, da ordem de 

10-3 a 10-9 md. 

  O gás de folhelho é um hidrocarboneto no estado gasoso encontrado em rochas 

deste tipo, que neste caso servem ao mesmo tempo como rocha geradora e rocha 

reservatório. Isso ocorre pois não há condição de migração secundária, de modo que o 

hidrocarboneto permanece onde foi gerado, ficando armazenado no folhelho por três 

formas distintas: nos espaços livres (poros), em fissuras naturais e adsorvido na matéria 

orgânica e superfície mineral. O folhelho compõe, assim, um sistema petrolífero 

completo e independente. 

Reservatórios de gás de folhelho possuem grande extensão superficial e podem ser 

encontrados em baixas ou altas profundidades e pressões. Apresentam características 

heterogêneas, como evidencia a ocorrência de sweet spots, que são áreas do 

reservatório que se destacam por sua produtividade muito mais alta que a média 

observada no restante da formação (Silva, 2013). 

 

Figura 3 Amostra de folhelho, deixando evidente seu caráter físsil. Fonte: SPE, 2013  
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3 Técnicas de Produção do Gás de Folhelho 

Por estar situado em rochas de baixíssima permeabilidade e não dispor de canais 

para migração, o gás de folhelho só pode ser extraído de forma econômica através do 

aumento artificial da permeabilidade do reservatório e da existência de grandes 

intervalos produtores, o que exige técnicas específicas de produção.  

Desde a década de 1990, a prática usual adotada na indústria, que viabilizou a 

produção economicamente viável deste tipo de acumulação, é a combinação da 

perfuração direcional com o fraturamento hidráulico (Burwen e Fleegal, 2013). 

3.1   Perfuração Direcional 

Thomas (2001) define poço direcional como aquele construído para atingir um ponto 

que não está verticalmente abaixo da cabeça do poço. Rocha (2006) aponta vantagens 

deste tipo de perfuração: 

i. Desviar de acidentes geográficos; 

ii. Atingir locais aparentemente inacessíveis, como reservatórios 

localizados abaixo de lagos ou cidades; 

iii. Perfurar vários poços a partir de uma mesma locação, com grande 

vantagem especialmente em campos offshore; 

iv. Recuperar poços perdidos nas etapas finais da perfuração; 

v. Reduzir cones d’água através de uma redução na variação de pressão 

ao longo do poço;  

vi. Atingir fraturas naturais em reservatórios de baixa permeabilidade; e 

vii. Aumentar o contato com a formação desejada. 

No caso da produção de gás de folhelho, o principal atrativo da perfuração direcional 

é o aumento do contato entre o poço e o reservatório, permitindo que se obtenha uma 

maior área de drenagem do gás in place2. Isso é especialmente importante devido às 

baixíssimas permeabilidades do folhelho, que impedem que os hidrocarbonetos 

percorram grandes distâncias até o poço. 

Um caso específico da perfuração direcional é particularmente eficaz quando se 

trata de aumentar o contato com a formação desejada: a perfuração horizontal, em que 

seções do poço formam um ângulo de 90º com a vertical. Assim, a área do poço exposta 

ao reservatório não se limita pela espessura deste, mas por sua extensão superficial. 

                                                
2 O termo “gás in place” se refere ao volume total de gás natural contido no reservatório. 

Apenas parte deste volume pode ser recuperado, de acordo com as técnicas de que se dispõe 
em cada momento.  
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Isto é bastante útil para a produção de gás de folhelho, em que as rochas reservatórios 

são horizontalmente muito mais extensas que reservatórios convencionais. Um 

esquema de poço horizontal, evidenciando o aumento do contato poço-reservatório, 

pode ser visto na Figura 1. 

3.2   Fraturamento Hidráulico 

Define-se técnica de estimulação, na indústria do petróleo, como um procedimento 

que busca aumentar o potencial produtivo de um poço facilitando o fluxo de fluidos para 

o seu interior. Uma dessas técnicas mais utilizadas na indústria desde a década de 1940 

e de utilização praticamente obrigatória para a produção econômica de gás de folhelho 

é o fraturamento hidráulico (Poli, 2014). 

O fraturamento hidráulico consiste em criar, por meio de fraturas, um caminho mais 

permeável que a formação original e que se estenda tanto quanto o possível em direção 

ao reservatório (Silva, 2013). Estas fraturas passam, então, a ser canais preferenciais 

para a passagem de fluidos em direção ao poço, como pode ser visto também na Figura 

1.  

O aumento da produtividade associado à aplicação deste método é tão mais 

significativo quanto menos permeável for a rocha em questão. Assim, em formações de 

baixa permeabilidade, como folhelhos, as fraturas devem ser projetadas para que 

atinjam grandes comprimentos, já que sem esses canais preferenciais o gás fica 

impedido de fluir em direção ao poço, o que se traduz em queda de produtividade. 



 
 

10 
 

 

Figura 4 Fraturas artificiais provocadas pelo fraturamento hidráulico. Fonte: Nauman, 2012 

3.3   Densidade de Poços 

A baixa permeabilidade dos reservatórios tem ainda mais um efeito importante sobre 

as técnicas de produção de um campo de gás de folhelho.  

Na etapa de fraturamento hidráulico, a partir do momento em que as fraturas são 

criadas, elas alteram as condições que impediam o fluxo de gás no interior da rocha 

reservatório. Como o gás natural possui baixíssima viscosidade, ele flui com relativa 

facilidade e rapidez para o interior do poço através desses canais preferenciais de fluxo. 

Conforme o gás antes armazenado nas regiões próximas às fraturas é produzido, o fluxo 

em direção ao poço vai se tornando mais lento, provocando uma drástica diminuição da 

produtividade do poço em curtos períodos de tempo. É o que mostra a Figura 5, em que 

podem ser vistas as taxas médias de produção por poço ao longo do tempo em 

diferentes campos de gás de folhelho dos EUA. Como se vê, a produção se inicia a altas 

vazões, logo apresentando quedas bruscas nos primeiros anos de vida do poço. 
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Figura 5 Taxa média de produção de um poço em diferentes plays dos EUA. Fonte: Poli, 2014 

Por este motivo, o desenvolvimento de um reservatório de gás de folhelho envolve 

a perfuração constante e sequencial de novos poços com vistas à manutenção da 

produção por tempo suficiente para o retorno do investimento. Desta forma, a densidade 

espacial de poços em um campo de shale gas é muito maior do que a observada na 

produção de acumulações convencionais. 

 

 

Figura 6 Quantidade de poços construídos entre 2005 e 2014 no campo de Marcellus, nos EUA. 

Fonte: modificado de Poli, 2014 
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Figura 7 Poços perfurados em reservatório convencional, representados por pontos amarelos 

(esquerda), e não convencional, representados por pontos vermelhos (direita). Fonte: ANP (2009) e 

RCC (2014). 
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4 Histórico e Perspectivas do Gás de Folhelho no 

Mundo 

4.1  O Desenvolvimento do Shale Gas nos EUA 

Até o início da década de 1970, o gás de folhelho foi um recurso consideravelmente 

subestimado. Apesar de a primeira produção comercial deste tipo de reserva ter se dado 

no início do século XIX em Fredônia, Nova Iorque, os primeiros estudos consistentes a 

respeito do gás de folhelho ocorreram nos EUA como resposta aos choques do petróleo 

em 1973 e 1979 (Soeder, 1973). Como se verá adiante, a preocupação dos norte-

americanos com o abastecimento energético tem sido um importante motor para o 

desenvolvimento da exploração de shale gas desde então. 

Foi na década de 2000, contudo, que a produção de gás natural a partir de folhelhos 

apresentou crescimento brusco e inédito, a ponto de impactar significativamente a 

matriz energética dos EUA e até mesmo o mercado internacional de óleo e gás.  

Segundo o U.S. Energy Information Administration (EIA), a agência governamental 

dos Estados Unidos da América para assuntos energéticos, as reservas provadas de 

shale gas daquele país passaram de 23,3 Bcf (0,7 x 109 m³) em 2007 para 175,6 Bcf 

(5,0 x 109 m³) em 2015. No mesmo período, a produção interna foi de 1,2 Bcf (0,3 x 108 

m³) para 15,2 Bcf (0,4 x 109 m³), significando um aumento de mais de dez vezes em 

menos de uma década (EIA, 2017). 
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Figura 8 (a) Histórico de produção e (b) reservas provadas de gás de folhelho nos EUA entre 

2007 e 2015. Fonte: EIA, 2017 

 

 

Figura 9 Crescimento da participação do Gás Natural na matriz energética norte-americana 

entre 2007 e 2015. Fonte: EIA, 2017 
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4.1.1 Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento  

O aumento da exploração e produção do gás de folhelho nos EUA não se deu 

espontaneamente, mas mediante condições favoráveis do ponto de vista político e 

econômico. 

Como já dito, um fator importante para o início do desenvolvimento da atividade 

relacionada ao shale gas, ainda na década de 1970, foi a postura adotada pelo governo 

norte-americano frente aos choques de petróleo de 1973 e 1979.  

No primeiro, o embargo de alguns países da OPEP sobre exportações aos Estados 

Unidos provocou a redução da oferta de óleo e gás, afetando o abastecimento interno 

do país. Apesar de, à época, importações corresponderem a menos da metade do óleo 

utilizado nos EUA e, ainda, de nem todos os países da OPEP terem participado do 

embargo, a ocasião foi suficiente para causar pânico nos consumidores, provocar 

imensas filas de automóveis onde havia combustível disponível e quadruplicar o preço 

do óleo praticamente de um dia para o outro (Soeder, 2012). 

O segundo choque, durante a revolução iraniana de 1979, reduziu significativamente 

as exportações daquele país durante meses, prejudicando novamente o abastecimento 

interno. Apesar da menor duração, a nova situação foi suficiente para reavivar o 

ambiente de pânico de 1973 (Soeder, 2012). 

O estilo de vida americano à época, como hoje, era altamente dependente de 

automóveis para realizar as mais simples tarefas, devido principalmente ao grande 

número de habitantes dos subúrbios das grandes cidades. Assim, diante da 

considerável redução da oferta de combustíveis causada pelo embargo de 1973, que 

durou até o terceiro trimestre de 1974, a opinião pública norte americana se insurgiu 

contra a dependência do país às importações de petróleo, forçando o governo a agir 

(Burwen and Fleegal, 2013).  

Assim, em 1976, o congresso norte-americano criou o Unconvencional Gas 

Research Program (UGRP) visando ao desenvolvimento doméstico da produção de gás 

natural por fontes não convencionais. Neste programa incluía-se o Eastern Gas Shale 

Project (EGSP), focado em três questões principais: determinar os recursos, as reservas 

recuperáveis e as mais baratas tecnologias para extração de gás do folhelho do período 

Devoniano localizado na região leste dos EUA (Burwen and Fleegal, 2013). 

No ano seguinte, a administração Jimmy Carter criou o U.S. Department of Energy 

(DOE) – Departamento de Energia dos EUA, em tradução livre –, que passou a 
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gerenciar o EGSP. O objetivo do DOE era, entre outros, encontrar soluções tecnológicas 

para a crise energética. 

O EGSP foi desenvolvido como forma de colaboração entre instituições públicas e 

operadores privados da indústria de óleo e gás, chegando a contar com mais de 40 

parceiros entre empresas, universidades e instituições de pesquisa. O co-financiamento 

governamental e a divisão dos riscos serviram como incentivo aos investimentos das 

instituições privadas em desenvolvimento tecnológico. 

Em seus primeiros anos, o EGSP concluiu a perfuração de 35 poços experimentais 

no Devonian Shale, revelando o impacto da perfuração horizontal para este tipo de 

acumulação. Além disso, o EGSP produziu considerável volume de informação sobre 

reservas de gás de folhelho, incluindo mapas, relatórios técnicos e estimativas de 

reservas. Esses passos iniciais no conhecimento de reservas de gás de folhelho seriam 

insumo fundamental para o posterior desenvolvimento da indústria (Burwen and Fleegal, 

2013). 

4.1.2 O Boom da Produção na Década de 2000 

Segundo Silva (2013), o aumento abrupto na produção de gás de folhelho verificado 

a partir de meados da década de 2000 nos EUA se deu em um ambiente político-

econômico que pode ser resumido, em termos de condições para o desenvolvimento da 

produção, nos seguintes pontos. 

4.1.2.1 Preocupação dos EUA com a Segurança Energética 

Historicamente, a OPEP, sendo a maior organização produtora de hidrocarbonetos 

do mundo, atua como reguladora de preços do mercado internacional de óleo e gás, 

controlando a oferta de acordo com a demanda mundial. Dentre os países da 

organização, este papel de swing producer cabe principalmente à Arábia Saudita, maior 

produtora de petróleo entre os membros. 

Nos anos 90, a OPEP adotou uma estratégia de estabilizar os preços do barril de 

petróleo em um patamar relativamente baixo. No início da década seguinte, com o 

aumento da demanda mundial por essa fonte energética, a organização reduziu sua 

capacidade ociosa, procurando manter o nível dos preços. A partir de 2003, porém, com 

os níveis de capacidade ociosa dos países produtores já reduzidos, a demanda 

começou a pressionar os preços, que cresceram até atingirem a faixa dos 100 

dólares/barril, onde continuaram até o ano de 2014 (ANP, 2015).  
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Figura 10 Histórico dos preços do petróleo cru (Brent). Fonte: Banco Mundial, 2017. 

Essa brusca variação de preços em menos de uma década, combinada com o pouco 

esforço dos países da OPEP para aumentarem sua capacidade produtiva, fez ressurgir 

nos EUA, como na década de 70, a percepção de que a vulnerabilidade da oferta 

significava risco à segurança energética do país. O governo americano recorreu, então, 

à estratégia adotada cerca de três décadas antes, na fase de desenvolvimento de 

tecnologias para a produção de reservas não convencionais, isto é, apoiar o 

desenvolvimento da produção interna por meio de incentivos e de parcerias com a 

iniciativa privada (BNDES, 2013). 

4.1.2.2 Preços do gás natural e custo de produção 

Do ponto de vista econômico, a alta dos preços do petróleo a partir da segunda 

metade da década de 2000 tornou vantajosos investimentos em exploração e produção 

por parte das empresas privadas, inclusive em novas fronteiras exploratórias, como 

reservas offshore e não convencionais. 

4.1.2.3 Avanços nas tecnologias de produção 

Como já mencionado, as tecnologias que permitiram a exploração econômica em 

larga escala do gás de folhelho foram a perfuração direcional e o fraturamento 

hidráulico.  

Durante longo tempo, foi consensual na indústria petrolífera que a produção de 

folhelhos em grandes profundidades era economicamente inviável. Contudo, a partir da 

década de 1990, após anos de investimento do governo federal norte-americano no 

desenvolvimento de novas tecnologias para exploração de reservas não convencionais 

em parceria com a iniciativa privada, as duas técnicas – perfuração direcional e 
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fraturamento hidráulico – passaram a ser usadas em conjunto, permitindo a exploração 

econômica de reservatórios de baixíssima permeabilidade (Burwen and Flegal, 2013).  

Assim, na década de 2000, diante da conjuntura político-econômica dos EUA e do 

estado do mercado petrolífero internacional, empresas puderam investir na produção de 

gás de folhelho em território americano com riscos relativamente baixos. 

4.1.2.4 Infraestrutura Disponível 

A rede de gasodutos existente nos EUA antes da virada do século também foi de 

grande importância para o recente aumento na produção de gás de folhelho no país. 

Essa infraestrutura de transporte de gás se faz presente de forma integrada na maior 

parte do território norte-americano, sobretudo nas regiões onde se encontram as 

maiores reservas de shale gas, isto é, nas regiões nordeste e centro-sul, como mostra 

a Figura 11. 

Desta forma, e considerando que o mercado de gás nos EUA é liberalizado, 

garantindo a competição entre os agentes da indústria e o acesso aos gasodutos de 

transporte, não houve necessidade de grandes investimentos em infraestrutura para a 

produção do gás de folhelho e seu escoamento para mercados consumidores (BNDES, 

2013). 

4.1.2.5 Estrutura do Mercado Norte-Americano 

O mercado dos EUA apresenta características particularmente importantes que 

serviram como estímulo ao desenvolvimento da produção de gás de folhelho.  

Uma dessas características, citada na seção anterior, é o acesso aos gasodutos de 

transporte para o escoamento da produção. Nos EUA, a propriedade sobre os direitos 

de capacidade de transporte é desagregada da propriedade do duto em si. Isto significa 

que é possível para uma companhia ter acesso aos gasodutos para escoar sua 

produção ainda que não seja a proprietária do ativo, reduzindo os investimentos 

necessários para movimentação do gás produzido até os mercados consumidores. Sem 

esta condição, muitos pequenos produtores norte-americanos seriam desestimulados a 

investir no mercado, devido às dificuldades para venderem sua produção (Camargo, 

2016). 

Outro importante fator de incentivo a pequenos e médios produtores foram as 

condições de venda da produção no mercado futuro. Com isso, empresas puderam 

obter financiamento a baixo risco, ficando protegidas de eventuais quedas nos altos 

preços do gás natural praticados à época de seu ingresso no mercado (Camargo, 2016). 
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Essa queda nos preços de fato ocorreu, em 2014, e a possibilidade de venda no 

mercado futuro teve grande responsabilidade em evitar uma queda de mesma 

proporção na produção. 

Ademais, a legislação americana determina que a propriedade sobre recursos 

minerais subterrâneos é de direito do dono da terra sob a qual se encontram estes 

recursos, seja este uma entidade governamental, privada ou até mesmo uma pessoa. 

Assim, cabe a este proprietário extrair ou ceder os direitos de extração sobre eventuais 

acumulações sob suas terras (BNDES, 2013).  

Devido ao fato de o gás de folhelho se acumular em reservatórios de grande 

extensão superficial, bem como da necessidade de utilização de perfurações horizontais 

para o desenvolvimento da produção, a área subterrânea explorada comumente 

ultrapassa os limites de uma propriedade. Por este motivo, alguns estados norte-

americanos possuem leis que regulam a distribuição dos royalties entre todos os 

proprietários de uma região produtiva de gás de folhelho. Esses royalties são, então, 

enviados periodicamente pelas empresas exploradoras aos donos das terras (Pereira, 

2016).  

Assim, graças à maior facilidade na negociação entre empresas exploradoras e 

indivíduos e à localização das reservas mais significativas de gás de folhelho em regiões 

com mais propriedades particulares, mais de 90% do crescimento da produção de gás 

de folhelho na última década se deu em terras de proprietários privados (Hunt, 2012). 

Além dos fatores mencionados, contribuiu para o boom da produção a pré-existência 

de uma extensa rede de serviços petrolíferos pronta para atender às novas demandas 

da indústria do gás. Esses serviços vão desde o fornecimento de equipamentos e mão 

de obra para indústria por empresas já instaladas no país até a já mencionada rede de 

gasodutos, capilarizada e já amortizada (Camargo, 2016). 
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Figura 11 Rede de gasodutos dos EUA. Fonte: BNDES, 2013. 

 

4.1.2.6 Metas Ambientais 

4.1.2.6.1 Emissões de Gases de Efeito Estufa 

Na década de 2000, foram promulgados diversos atos de regulação nos níveis 

federal, estadual e regional nos EUA, relativos à redução da emissão de gases de efeito 

estufa (GEE). Medidas como o America’s Climate Security Act e o Low Carbon Economy 

Act visavam a desincentivar as emissões de GEE em setores específicos da economia, 

como termelétricas a carvão, produtores de óleo e gás natural e produção de energia 

elétrica em geral, trabalhando com metas graduais e periódicas (Rathmann, 2012). 

Segundo o National Petroleum Council, a emissão de GEE relacionada à geração 

de energia elétrica a partir de gás natural é entre 50% e 60% menor que as emissões 

relacionadas à geração de energia elétrica a partir do carvão (NPC, 2011).  

Assim, a forma adotada pelo governo americano para atingir as metas estabelecidas 

foi a substituição do carvão mineral pelo gás natural na geração de eletricidade, o que 

tornou ainda mais propício o aumento na produção do gás de folhelho. Entre 2000 e 

2008, por exemplo, foram adicionados cerca de 120 GW de capacidade termelétrica a 

gás em ciclo combinado no país (Silva, 2013). 
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Neste ponto, é importante destacar que se, por um lado, a emissão de gás carbônico 

resultante da combustão do gás natural é menor que no caso de outros combustíveis 

fósseis como o carvão, por outro o seu processo de produção pode envolver a emissão 

direta de metano na atmosfera, o que pode ser ainda pior em termos de efeito estufa. 

Para fins de comparação entre o potencial danoso de diferentes gases de efeito 

estufa, o IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change) estipulou a métrica GWP 

(Global Warming Potential) como fator de peso de cada GEE para atingir a unidade de 

equivalência com o gás carbônico (CO2e). Essa métrica não é consensual e, na 

sequência dos últimos relatórios publicados pelo IPCC, os valores referentes ao metano 

tem sempre aumentado. O GWP de alguns dos principais GEE, de acordo com dados 

2014, pode ser visualizado na Tabela 1. 

Tabela 1 GWP dos GEE. 

 

Fonte: IPCC, 2014 

Como se vê, o metano possui GWP de 28 no horizonte de 100 anos, significando 

que 1g de metano emitido à atmosfera tem um potencial de efeito estufa em 100 anos 

corresponde a 28g de gás carbônico. Assim, é recorrente na produção de gás natural a 

preocupação com as chamadas fugas de metano, que devem ser evitadas ao máximo 

possível. 

4.1.2.6.2 Impacto sobre Recursos Hídricos 

Outra importante questão ambiental relativa à produção de gás de folhelho diz 

respeito à água. São frequentes, por exemplo, relatos de residentes próximos às áreas 

produtivas sobre mudanças na qualidade da água local, sugerindo infiltrações de gás 

ou de produtos químicos nos aquíferos adjacentes aos reservatórios. Além disso, são 

necessários grandes volumes de água para o processo produtivo, especialmente na 

fase de fraturamento hidráulico para construção dos poços, gerando preocupações 

acerca do abastecimento hídrico, sobretudo em regiões mais secas (Fernandes, 2014).  

A intensa movimentação envolvida no transporte de água até determinadas áreas, 

que pode exigir grande quantidade de caminhões-pipa, também possui efeitos diretos 
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sobre a saúde humana e a vida local, provocando elevado nível de barulho, impacto 

visual e intenso tráfego de veículos (Camargo, 2016).  

Frequentemente, quando não há melhor alternativa para o descarte, a maior parte 

da água utilizada na exploração de gás de folhelho é reinjetada no subsolo. A lei federal 

norte-americana que regulava essa atividade era a Safe Drinking Water Act (SDWA) – 

através do Underground Injection Control Program (UIC) –, que busca estabelecer 

regulamentações para proteção da saúde humana contra contaminantes na água 

potável (Pinguelli, 2014).  

Em 2005, contudo, o National Energy Policy retirou da SDWA a prerrogativa sobre 

a regulação da injeção subterrânea de fluidos de fraturamento hidráulico e de gás 

natural para depósitos de estocagem, de modo que, atualmente, há pouca supervisão 

federal sobre as atividades de fraturamento e injeção na exploração de gás de folhelho 

(Camargo, 2016). 

 Com isso, o papel de regulador das atividades relacionadas à injeção de fluidos no 

subsolo na exploração de gás de folhelho passou a ser adotado pelos estados da 

federação norte-americana. Assim, as políticas ambientais adotadas em diferentes 

regiões do país não são uniformes, variando de acordo com os governos de cada 

estado. Desde 2008, por exemplo, o estado de Nova Iorque apenas permite perfurações 

verticais, tendo banido completamente, em 2014, as atividades de fraturamento 

hidráulico. Ao mesmo tempo, estados com setores de óleo e gás bem estabelecidos, 

como Texas e Louisiana, possuem políticas consistentemente pró-indústria (Camargo, 

2016). 

Por fim, destaca-se que, à data de confecção do presente trabalho, as declarações 

do recém-empossado presidente dos EUA, em conjunto com a divisão da política 

regulatória norte-americana em esferas federal, estadual e municipal, provocam dúvidas 

quanto ao futuro das políticas de governo acima descritas. Com os aspectos globais 

positivos da utilização do shale gas como substituto do carvão mineral sendo 

negligenciados pelo governo federal, aspectos locais negativos, como os descritos 

acima, poderão fazer com que governos estaduais e municipais tomem medidas que 

desincentivem a indústria de gás de folhelho. 

4.2  O Desenvolvimento do Shale Gas no Mundo 

De acordo com o EIA, atualmente existem apenas quatro países produzindo 

volumes comerciais de gás de folhelho: EUA, Canadá, China e Argentina (EIA, 2013).  
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Tabela 2 Dez maiores recursos tecnicamente recuperáveis de gás de folhelho, por país. 

 

Fonte: EIA, 2013 

 

4.2.1 Canadá 

O Canadá é o maior exportador de óleo e gás da América do Norte. Em 2014, o 

saldo entre produção e consumo de gás natural no país foi de 2,3 Tcf (0,7 x 10¹¹ m³). 

Historicamente, a maior parte destas exportações se destinam aos EUA (CAPP, 2016).  

4.2.1.1 Histórico do Mercado de Gás Natural 

A primeira produção de gás natural no Canadá se deu em 1859, em New Brunswick, 

em um reservatório de óleo, e foi queimada como produto de descarte (CAPP, 2016). 

Em 1883, o primeiro campo de gás livre foi descoberto em Alberta, na região oeste do 

país. Nas décadas seguintes, no final do século XIX e no início do século XX, o 

desenvolvimento da indústria canadense de gás natural foi bastante lento até que, em 

1947, ocorreu a descoberta do campo gigante de Leduc, também em Alberta (ERCB, 

2013). 

A partir de então, a produção do hidrocarboneto passou a crescer de forma 

consistente e, embora novos campos tenham sido descobertos, incluindo o primeiro 

campo offshore do país, cerca de 80% da produção nacional de gás natural ainda 

provém dos estados de British Columbia e Alberta, na região oeste (EIA, 2013). 

Na década de 1970, o Canadá não passou incólume pelos choques de petróleo. 

Porém, graças à crescente oferta interna de gás natural, que já começava a suplantar o 

antes hegemônico carvão como fonte de energia, o drástico aumento no preço do óleo 

no mercado internacional pôde ser contornado. Indústria e consumidores individuais 
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passaram a preferir o gás natural para diferentes atividades, como aquecimento e 

transporte (Bott, 2004), ajudando assim a consolidando a nova tendência da matriz 

energética canadense. 

Em 2006, após décadas de crescimento praticamente ininterrupto, a produção de 

gás natural no Canadá atingiu um pico e começou a declinar. Somado a isso, o aumento 

na produção de gás de folhelho nos EUA ao longo da década de 2000 contribuiu para a 

redução das exportações canadenses de gás natural de modo que, até o final da 

década, a expectativa da indústria era de que esta tendência se mantivesse e o Canadá 

assumisse um papel cada vez menos importante no mercado internacional de gás 

natural (Chong and Simikian, 2014).  

 

Figura 12 Histórico de produção de gás natural no Canadá entre 1947 e 2014. Fonte: CAPP, 

2017 

4.2.1.2 Exploração e Produção de Gás de Folhelho 

Contudo, o desenvolvimento do gás de folhelho nos EUA também fez com que o 

Canadá passasse a considerar a produção deste tipo de reserva em seu território. Entre 

2005 e 2008, os altos preços do petróleo incentivaram as companhias canadenses a 

investir em novas tecnologias de produção e na busca de reservas não convencionais 

de óleo e gás. 

Já em 2005, ocorreu a primeira produção de tight oil3 em território canadense, no 

campo de Montney, em British Columbia. No ano seguinte, a primeira produção de gás 

                                                
3 Petróleo produzido a partir de formações de baixíssimas permeabilidades, não se tratando 

necessariamente de folhelhos (Schlumberger, 2017). 
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de folhelho em escala comercial se deu na bacia de Horn River, a nordeste do mesmo 

estado (EMM, 2017). 

Com a descoberta de cada vez mais plays de gás de folhelho e a crescente 

contribuição deste tipo de reserva para a produção nacional, a produção total de gás 

natural do Canadá voltou a apresentar, a partir de 2012, tendência de crescimento. 

Atualmente, quase um terço da demanda energética no Canadá é suprido pelo gás 

natural, e, desse volume, 15% corresponde ao gás de folhelho (Chong and Simikian, 

2014). 

 

 

Figura 13 Produção de gás de folhelho na Bacia de Montney, entre Fonte: NEB, 2009. 
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Figura 14 Volume estimado de recursos não explorados de gás natural no Canadá. Fonte: 

CAPP, 2016 

 

Em 2015, o Canadá foi o quinto maior produtor e o quarto maior exportador de gás 

natural do mundo, com produção de 5,5 Tcf (0,1 x 10¹² m³). Em termos de reservas 

provadas, o país atingiu o volume de 70,2 Tcf (2,0 x 10¹² m³) no mesmo ano (CAPP, 

2016). 

4.2.2 Argentina 

4.2.2.1 Histórico do Mercado de Gás Natural 

Da década de 1950 até recentemente, a produção de gás natural na Argentina 

experimentou um aumento significativo, sobretudo com a descoberta do campo Loma 

La Lata, em Neuquén, no final dos anos 1970. A oferta abundante provocou mudanças 

no mercado interno do país, como a disseminação do uso de gás natural nas 

residências, a substituição de outros combustíveis fósseis nas atividades industriais, a 

ampliação do uso de GNV em automóveis, o investimento em grandes quantidades de 

termelétricas a gás e a construção de 11 gasodutos para exportação aos vizinhos Brasil, 

Chile e Uruguai. No início da década de 2000, políticas econômicas governamentais, 

baseadas em subsídios para a produção e venda de gás natural, tiveram como efeito 

imediato o aumento ainda mais acentuado da produção (Gomes e Brandt, 2016). 
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Nos anos seguintes à implementação destas políticas, contudo, os preços artificiais 

e a interrupção dos subsídios provocaram forte queda na atividade produtiva de gás 

(Gomes e Brandt, 2016). Este fato, somado à queda na produção de petróleo e ao 

contínuo crescimento da participação do gás natural na matriz energética do país, que 

vinha ocorrendo há décadas, transformou a Argentina de país exportador em importador 

de hidrocarbonetos. De 2011 em diante, o país precisou importar gás natural, sobretudo 

para suprir sua demanda por energia elétrica. 

 

Figura 15 Histórico da participação do gás natural na matriz energética argentina. Fonte: 

Gomes e Brandt, 2016 
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Figura 16 Balança comercial de gás natural na Argentina entre 2000 e 2014. Fonte: Gomes e 

Brandt, 2016. 

Atualmente o gás natural é responsável por cerca de 50% da matriz energética 

argentina, tornando o país o maior consumidor deste tipo de combustível na América 

Latina. Em 2015, o consumo de gás natural no país alcançou a marca de 1,7 (0,5 x 10¹¹ 

m³) Tcf, enquanto a produção atingiu 1,3 Tcf (0,4 x 10¹¹ m³) (Gomes e Brandt, 2016). 

4.2.2.2 Exploração e Produção de Gás de Folhelho 

Procurando reverter a tendência que se instalava no mercado nacional de gás 

natural em meados da década de 2000, o governo argentino deu início a programas de 

incentivo à produção, como o “Gas Plus”, de 2008, que estabelecia mecanismos de 

compensação econômica para empresas que se comprometessem a aumentar 

investimentos na exploração e produção de novas reservas (MEyM, 2016). 

De fato, esses programas tiveram rápido efeito sobre a indústria nacional de gás 

natural e, em 2009, teve início no país o desenvolvimento da produção de reservas não 

convencionais, particularmente de gás natural em arenitos de baixa permeabilidade 

(tight-sands) localizados na bacia de Neuquén, ao centro oeste do país (Gomes e 

Brandt, 2016).  
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Figura 17 Principais bacias contendo gás de folhelho na Argentina. Fonte : Gomes e Brandt, 

2016 

 

Nos anos subsequentes, esses arenitos passaram a dividir sua participação na 

produção de gás natural com folhelhos das bacias de Neuquén, Golfo San Jorge, Austral 

e Chaco-Paranaense. As formações Vaca Muerta – da bacia de Neuquén – e 

Inoceramos-Magnas Verde – da bacia Austral – contém, juntas, 84% das reservas de 

shale gas e shale oil tecnicamente recuperáveis do país (EIA, 2015).  

Por conta da diferença temporal entre o início da exploração de arenitos de baixa 

permeabilidade e de folhelhos, o primeiro tipo de reserva ainda possui participação 

consideravelmente maior na produção de gás natural na Argentina. Não obstante, a 

produção de gás de folhelho no país progride a largos passos e alcançou em 2015 o 

volume de 64,6 Bcf (1,8 x 109 m³), não apresentando ainda sinais de que haja atingido 

seu pico (Gomes e Brandt, 2016). 
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Figura 18 Produção de gás de reservas não convencionais na Argentina. Fonte: Gomes e 

Brandt, 2016 

Atualmente, a companhia petrolífera nacional da Argentina, Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF), atua em parceria com outras empresas como Petrobras, Shell, Exxon e 

Total para a o desenvolvimento da produção de gás natural, sobretudo da bacia de 

Neuquén, com investimentos crescentes nas áreas de exploração e produção de 

reservas não convencionais. 

4.2.3 China 

4.2.3.1 Histórico do Mercado de Gás Natural 

Até a década de 1970, a exploração de petróleo e gás natural na China não 

alcançava grandes volumes, sendo feita diretamente pelo governo socialista chinês. Foi 

nos anos de 1980, com a reforma econômica no país, que foram criadas as três 

principais empresas petrolíferas nacionais, que até hoje dominam o mercado de óleo e 

gás no país: CNPC, Sinopec e CNOOC (Li, 2015). 

A descoberta de grandes campos de petróleo e gás natural nas bacias de Tarim, 

Ordos e Sichaun, na década de 80, atraiu a atenção do governo chinês, que passou a 

investir, por meio de suas empresas, na exploração e na produção daquelas reservas. 

Além disso, o governo vem realizando, desde então, investimentos maciços em 

infraestrutura para transporte de gás natural, de modo que a China conta, hoje, com 

uma malha de gasodutos de mais de 35 mil km. Com a conclusão da construção do 

gasoduto West-East Pipeline, de 3.900 km, em 2004, o consumo de gás natural no país 

passou de uma escala regional para uma escala nacional (IEA, 2009). 
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Figura 19 Consumo de energia per capita na China entre 1980 e 2014. Fonte: Banco Mundial, 

2017 

 

O intenso desenvolvimento econômico experimentado pela China ao longo da 

década de 2000 fez crescer proporcionalmente o consumo de energia no país. O 

consumo per capita passou cerca de 0,6 milhão de kg de óleo equivalente em 1980 para 

mais de 2,2 milhões em 2014 (Banco Mundial, 2017). 

Durante todo esse processo, a principal fonte de energia foi o carvão, que contribuía 

para mais de 70% da matriz energética chinesa até 2009. Contudo, essa participação 

passou a diminuir a partir de 2010 e caiu para 66% ao final de 2014. Nesse período, a 

parcela de petróleo no consumo total de energia permaneceu aproximadamente 

constante (entre 18% e 19%), enquanto o gás natural cresceu em importância, atingindo 

6,2% em 2014 frente a 2,2% em 2000. 
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Figura 20 Matriz energética chinesa entre 2000 e 2014, discriminada por fonte primária de 

energia. Fonte: Li, 2015 

 

Uma importante razão para o aumento da participação do gás natural na matriz 

chinesa foi a combinação das políticas governamentais para a melhor na qualidade do 

ar e para a redução das emissões de gás carbônico, com a aspiração de atingir um 

sistema de energia mais eficiente e ecológico. Essas políticas também resultaram no 

aumento da participação de fontes de energia renováveis, classificados na Figura 20 

sob a legenda “others”. 

Em termos de produção de gás natural, a indústria chinesa observou um 

crescimento médio de 5% ao ano entre 2000 e 2014, tendo chegado a 1 Tcf (0,3 x 10¹¹ 

m³) neste último ano (Li, 2015). 
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Figura 21 Comparação anual entre consumo e produção de gás natural na China. Fonte: Li, 

2015. 

 

4.2.3.2 Exploração e Produção de Gás de Folhelho 

Detentora dos maiores recursos tecnicamente recuperáveis de gás de folhelho do 

mundo, a China vem investindo consideravelmente na exploração e produção deste tipo 

de reserva nos últimos anos. 

Isto se deve, em grande parte, à combinação da crescente demanda interna por gás 

natural com o desempenho abaixo do previsto da exploração de coalbed methane, 

recurso de que o país também detém imensas reservas e cuja produção vinha sendo 

incentivada há mais de duas décadas. Apesar de estarem localizados nas bacias 

chinesas de melhores condições geológicas para a explotação, estas reservas têm 

apresentado dificuldades geológicas no processo, como baixa permeabilidade e 

saturação (EIA, 2015).  

Assim, o governo chinês passou a dar ao shale gas, ao final da década de 2000, o 

mesmo tratamento dispensado ao coalbed methane, isto é, buscar promover, por meio 

de políticas governamentais, o desenvolvimento da produção. 

Em 2011, a Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional (NDRC, na sigla em 

inglês) anunciou a meta de aumentar a produção de gás de folhelho em 230 Bcf (6,5 x 

109 m³) por ano até 2015 e 3,5 Tcf (0,1 x 10¹² m³) até 2020. No último dia do mesmo 

ano, o Ministério de Terras e Recursos (MLR) classificou o shale gas como o “172º 

recurso mineral independente”. Na prática, isso afrouxou as regras para a explotação 

deste tipo de reserva em relação aos outros hidrocarbonetos, reduzindo os impostos 
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sobre a produção, por exemplo. Em janeiro de 2012, o governo também incluiu o gás e 

o óleo de folhelho na lista de recursos cuja participação de empresas internacionais na 

exploração é incentivada. Diversos outros atos foram promulgados nos anos 

subsequentes com vistas ao desenvolvimento da exploração do gás de folhelho, 

incluindo subsídios para produtores, leilões de áreas com potencial de reservas e 

financiamento de pesquisas (Sun, 2015). 

Essas medidas e a conjuntura econômica do país levaram a que a China tivesse 

perfurados em seu território, entre 2012 e 2016, mais de setecentos poços para 

produção de shale gas, a maioria situada na formação de Longmaxi, na bacia de 

Sichuan. Em termos de produção, o país atingiu, em 2015, o volume médio de 0,5 Bcf/d 

(0,1 x 108 m³/d) (EIA, 2016).  

 

Figura 22 Principais bacias de gás natural na China. Fonte: IEA, 2009 

 

4.3   As perspectivas do ambiente internacional 

De acordo com o U.S. Energy Information Administration, o gás natural deverá ser 

a fonte energética cuja participação na matriz energética mundial passará pelo maior 

aumento entre 2012 e 2040. Estima-se que a produção mundial saltará de 120 Tcf (3,4 

x 1012 m³), em 2012, para 203 Tcf (5,8 x 10¹² m³) em 2040, com a maior participação 

neste aumento cabendo aos países da Ásia, do Oriente Médio e da América. Apenas 

na China, o salto estimado na produção atinge os 15 Tcf (0,4 x 10¹² m³), devido 
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principalmente ao gás de folhelho, que também permitirá aos EUA um aumento de 11 

Tcf (0,3 x 10¹² m³) na produção de gás natural, segundo o mesmo estudo (EIA, 2016) - 

Figura 23 a Figura 25. 

 

Figura 23 Produção de gás natural por tipo de reserva. Fonte: EIA, 2016. 

 

 

Figura 24 Previsão para a produção de gás natural na China até 2040. Fonte: EIA, 2016. 
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Figura 25 Produção de gás de folhelho entre os maiores produtores mundiais em 2015 e 2040. 

Fonte: EIA, 2016. 

Estudos de outras instituições, como Opep (2016), a respeito das perspectivas para 

a produção de gás de folhelho chegam, em geral, às mesmas conclusões, isto é, que a 

produção de gás natural como um todo e do gás de folhelho especificamente crescerão 

consideravelmente nas próximas décadas. Naturalmente, estes estudos diferem em 

termos de premissas e, consequentemente, em seus resultados numéricos. A tendência 

de crescimento do setor de gás natural e do gás de folhelho, no entanto, é clara e 

homogênea em todas as perspectivas, como mostram as Figura 26Figura 27Figura 28. 

 

Figura 26 Aumento na demanda de gás natural por região entre 2015 e 2040. Fonte: Opep, 

2016. 
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Figura 27 Previsão da evolução da matriz energética mundial até 2035. Fonte: BP, 2015. 

 

 

Figura 28 Estimativa da produção mundial de gás natural, por tipo de reserva, entre 2010 e 

2040. Fonte: EIA, 2016. 
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5 A Indústria do Gás Natural no Brasil 

No Brasil, a indústria de gás natural se desenvolveu basicamente na esteira da 

indústria do petróleo, devido ao fato de que a maior parte da produção nacional de gás 

natural foi, desde o início, fundamentalmente de gás associado, isto é, o gás como 

produto secundário do petróleo produzido. É praticamente unânime o entendimento de 

que esta tendência deverá se manter no curto prazo, já que a Petrobras, responsável 

por cerca de 80% da produção atual de gás natural no Brasil, divulgou, em seu mais 

recente plano de negócios, a redução nos investimentos para exploração de novas 

reservas e a concentração no desenvolvimento de reservas já descobertas (Petrobras, 

2017). 

 Os primeiros grandes campos produtores de petróleo e gás em território brasileiro 

localizavam-se na região Nordeste do país. Contudo, a partir da década de 1980, com 

a descoberta das bacias de Campos e de Santos, passou-se ao desenvolvimento da 

produção de campos offshore na costa de região Sudeste. Estes campos são, desde 

então, os maiores responsáveis pela produção nacional de hidrocarbonetos. Na 

segunda metade da década de 2000, a descoberta do Pré-Sal, nas mesmas bacias de 

Campos e Santos, criou a expectativa de um grande aumento na produção de óleo e 

gás, que vem se concretizando nos últimos anos – Tabela 3.  

Tabela 3 Produção de gás natural no Brasil no último triênio. 

 

Fonte: MME, 2017. 

5.1  Demanda Interna 

Em termos de demanda, a entrada do setor elétrico como consumidor representou 

uma grande mudança na indústria brasileira de gás natural. 

Historicamente, o abastecimento de energia elétrica no Brasil se sustentou na 

abundância de fontes hídricas, por meio da construção de grandes hidrelétricas. Isso foi 

suficiente, ao longo do século XX, para a suprir a demanda interna e o permitir 

desenvolvimento da economia nacional, o que fez com que os governos tratassem 

outras fontes, como as termelétricas, de forma marginal – exceto, pontualmente, pelo 

Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, de 1975, que foi apenas parcialmente levado a cabo. 
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Assim, nas décadas de 1970 e 1980 a participação do gás natural na matriz energética 

nacional não superava 1% (Bardelin, 2004). 

Na segunda metade da década de 1990, contudo, o crescimento da economia fez 

aumentar o consumo de eletricidade em um passo superior ao aumento da capacidade 

de geração. Essa tendência levou o governo brasileiro a reconhecer o alto risco de 

necessidade de racionamento de energia elétrica em seu Plano Nacional de Expansão 

de Energia, em 1999. Assim, visando a aumentar o parque termelétrico e reduzir o risco 

de insuficiência na oferta energética, o governo federal criou, em 2000, através do 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Programa Prioritário  de Termeletricidade (PPT), 

que promovia, entre outros itens, subsídios para a compra do gás natural destinado à 

geração de energia elétrica e apoio financeiro a investimentos para a construção de 49 

usinas termelétricas, das quais 42 à base de gás natural (Bardelin, 2004). 

Naturalmente, o efeito do programa não foi imediato, e os baixíssimos índices 

pluviométricos do ano de 2001 em território nacional, aliados à alta dependência de 

fontes hídricas na matriz energética brasileira, levaram à necessidade de racionamento 

de eletricidade, que ocorreu de fato entre junho daquele ano e fevereiro de 2002 

(Oliveira, 2003). A longo prazo, contudo, o PPT atingiu o objetivo de diversificar a matriz 

elétrica brasileira por meio do aumento da participação do gás natural. Entre 2000 e 

2015, a participação dessa fonte energética na geração de eletricidade foi de 3% até 

13% (EPE, 2016). 
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Figura 29 Consumo médio de gás natural no Brasil por setor entre 2008 e 2013, excluído o 

autoconsumo na produção de petróleo. Fonte: ANP, 2016 

 

5.2  Produção Interna 

A produção de gás natural no Brasil vem crescendo de forma consistente nas últimas 

décadas. Entre 2005 e 2015, por exemplo, o crescimento anual médio foi de 7,9% e o 

acumulado foi de 98,5%, como mostra a Figura 30 (ANP, 2016). 

 

Figura 30 Evolução da produção de gás natural, por localização (terra e mar). Fonte: ANP, 

2016. 

No entanto, apesar do crescimento expressivo, a maior parte do gás natural 

consumido no país ainda provém da importação, como se vê na Figura 31. Os principais 
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parceiros do Brasil neste quesito são a Bolívia, cujo gás é transportado até as 

termelétricas brasileiras por meio do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), e Trinidad e 

Tobago, que exporta gás natural liquefeito (GNL). A Figura 31 mostra o volume de gás 

natural importado entre 2010 e 2014, representado pela diferença entre o consumo e 

produção disponível. Em 2013, cerca de 50% do gás consumido internamente foi 

importado (FGV, 2014). 

 

Figura 31 Produção, Importação e Consumo de Gás Natural. Fonte: FGV, 2014; MME, 2014. 

5.3  Infraestrutura 

Como já foi dito, o transporte do gás natural da bacia produtora até o mercado 

consumidor é uma questão estratégica para a indústria do gás natural. Atualmente, 

existem alternativas de transporte em grandes distâncias que atendem diversos 

cenários de oferta e demanda. Das modalidades disponíveis, as mais recorrentes são a 

liquefação do gás para transporte e o escoamento via gasodutos.  

O gás natural liquefeito (GNL) é normalmente ideal para transportes marítimos, 

embora também possa ser transportado por modal rodoviário. No caso do Brasil, este 

transporte é feito pelas estradas que conectam São Paulo, Minas Gerais, Distrito 

Federal e Rio de Janeiro (Franco, 2012). Contudo, devido às dimensões continentais do 

país, com grandes extensões territoriais longe da costa, este não é o melhor tipo de 

transporte para o abastecimento interno. Além disso, o custo de liquefação do gás é 
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elevado: cerca de 1200 dólares por tonelada por ano de gás liquefeito (US$1200/tpa), 

incluindo investimento na construção da planta de liquefação4 (Songhurst, 2014). 

O transporte de menor curso nivelado para o abastecimento em regiões não 

litorâneas é o escoamento por gasodutos de alta pressão. No entanto, além da 

necessidade de levar em conta a produção e a demanda do hidrocarboneto em seu 

projeto, uma rede de gasodutos exige investimentos massivos em sua fase de 

construção e implementação, tornando essa questão importante de difícil resolução. 

No Brasil, a rede de gasodutos é relativamente pequena se comparada a outros 

países produtores de gás natural: 11.757 km (BNDES, 2013). Os EUA, com extensão 

territorial comparável à do Brasil, possui cerca de 550.000 km (FGV, 2014). E a 

Argentina, consideravelmente menor em termos de território, 15.437 km (FGV, 2014). 

Essa infraestrutura incipiente dificulta o desenvolvimento da produção interna. Desta 

forma, por um lado, a Petrobras, responsável por mais de 80% da produção de gás 

natural no país, não possui planos de investir em bacias de gás não-associado nos 

próximos anos; por outro, os altos custos de escoamento dificultam a exploração de 

dessas bacias por pequenas e médias empresas, que poderiam apresentar interesse 

no desenvolvimento da produção (FGV, 2014). 

                                                
4 Em 2009, o Brasil contava com 2 plantas de liquefação de gás natural em operação (ANP, 

2010).  
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Figura 32 Comparação entre malhas de gasoduto americana e brasileira. Fonte: FGV, 2014. 

 

5.4  Reservas 

Em 2015, o Brasil ocupou a 36ª posição entre os demais países em termos de 

reservas provadas de gás natural, com um volume total de 15,8 Tcf (0,5 x 10¹² m³), 

concentradas principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, 

Bahia e Amazonas (MME, 2017). A Figura 33 mostra a distribuição dessas reservas pelo 

território nacional. 
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Figura 33 Mapa brasileiro de reservas provadas de gás natural. Fonte: FGV, 2014; MME, 2014. 
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6 As Perspectivas do Gás de Folhelho no Brasil 

Segundo o Energy Information Administration, o Brasil é o décimo maior detentor de 

reservas de gás de folhelho do mundo, com um volume tecnicamente recuperável 

estimado em 245 Tcf, concentrados principalmente nas bacias do Paraná, São 

Francisco, Parnaíba, Parecis, Amazonas e Solimões (EIA, 2015). 

 Apesar dos números significativos, contudo, a exploração de recursos não 

convencionais no país ainda se encontra em estágio embrionário. Em junho de 2013, a 

ANP realizou a 12ª Rodada de Licitações de blocos para a exploração e a produção de 

petróleo e gás natural, mencionando pela primeira vez, desde a primeira rodada, em 

1998, a possibilidade de “exploração e produção de gás natural a partir de recursos 

convencionais e não convencionais” (MME, 2016). No mesmo ano, a Petra Energia, 

concessionária de blocos de exploração na Bacia de São Francisco, anunciou ter 

descoberto indícios da presença de gás não convencional em 10 de 14 poços 

perfurados na região. Este foi, contudo, o mais longe que a produção deste tipo de 

reserva chegou no Brasil: em 2015, a Petra pediu à ANP que suspendesse 

temporariamente os contratos de concessão, alegando dificuldades para obtenção de 

licenciamento ambiental (BNDES, 2013; NOGUEIRA, 2015). 

 A presente seção deste trabalho faz uma exposição das principais formações que 

brasileiras e norte-americanas que contêm gás de folhelho. Em seguida, procura 

identificar o par de rochas que apresentem mais semelhanças entre si em termos 

geológicos, uma de cada país, de modo a estabelecer uma relação entre a já avançada 

produção no play norte-americano e a perspectiva de produção na bacia brasileira. Para 

isso, se fez o uso de dados geológicos objetivos, tais como profundidade – relacionada 

à pressão de sobrecarga sobre o folhelho –, espessura e porosidade – relacionadas ao 

volume do reservatório –, conteúdo orgânico total (COT) e reflectância de vitrinita – 

importantes indicadores da presença ou não de gás natural nos folhelhos estudados e 

sua qualidade (Schlumberger, 2017; Costa, 2017). Além das referidas propriedades, 

possui grande influência sobre a produtividade de um folhelho a sua permeabilidade. 

Essa propriedade não foi utilizada na comparação entre as bacias apenas pela 

dificuldade em encontrar, na literatura, informações sobre a permeabilidade dos 

folhelhos brasileiros. Sugere-se que futuros estudos em torno deste tema utilizem dados 

primários a este respeito, desde que possível. 
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6.1  Os Plays Norte-Americanos  

Nos EUA, as reservas de gás de folhelho mais significativas se encontram nos plays 

de Fayetteville, Marcellus, Woorford, Eagle Ford, Barnett e Haynesville. 

 

Figura 34 Principais plays dos Estados Unidos. Fonte: Poli, 2014. 

Por estarem em desenvolvimento há pelo menos uma década, há informação 

abundante na literatura sobre esses plays. 

 

Figura 35 Produção de gás de folhelho nos EUA entre 2000 e 2015. Fonte : EIA, 2015 
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6.1.1 Fayetteville 

Situado na bacia de Arkoma, estado de Arkansas, na região centro-sul do país, o 

play de Fayetteville é formado por um folhelho negro, com conteúdo orgânico total (COT) 

de 6,9 %. A rocha foi formada no período Carbonífero (aproximadamente 325 Ma), 

limitada, acima, por um calcário (Pitkin Limestone) e, abaixo, por um arenito (Batesville 

Sandstone) (EIA, 2011). 

A exploração do play teve início nos primeiros anos da década de 2000, após 

companhias que desenvolveram a produção do folhelho de Barnett identificarem 

semelhanças entre as duas rochas. Em 2013, o campo já contava com mais de 4.800 

poços perfurados, com produção acumulada superior a 5 Tcf (0,1 x 10¹² m³) (EIA, 2015). 

 

Figura 36 Poços perfurados em Fayetteville Shale em 2011. Fonte: NETL, 2013. 

O gás in-place (OGIP) estimado para a formação é de 80 Tcf (2,3 x 10¹² m³), dos 

quais 38 Tcf (1,1 x 10¹² m³) são tecnicamente recuperáveis. A rocha se estende por 

aproximadamente 9.000 mi², e a densidade média de poços é de 8 por mi², cada um 

produzindo aproximadamente 1,7 Bcf (5,0 x 107 m³) em sua vida produtiva (EIA, 2011). 
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Tabela 4 Propriedades médias de Fayetteville Shale. 

Propriedades médias de Fayetteville Shale 

Profundidade (ft) 4.000 

Espessura (ft) 110 

Porosidade (%) 5 

COT (%) 6,9 

Reflectância da Vitrinita (%) 2,5 

TRR (Tcf) 38 

Permeabilidade (nD) 25 

Fonte: EIA, 2011; EIA, 2008; Pope et al, 2010. 

6.1.2 Marcellus 

O folhelho de Marcellus é o mais extenso dos EUA e o que abriga maior volume de 

gás in place, com área superficial de aproximadamente 95.000 mi². Localiza-se a 

nordeste do país, na bacia de Appalachian, abrangendo os estados de Nova York, 

Pensilvânia, Virgínia, Virgínia Ocidental, Maryland e Ohio (EIA, 2011). 

 

Figura 37 Produção de gás de folhelho em Marcellus. Fonte: EIA, 2017. 

A produção acumulada atingiu, em 2013, 8 Tcf (0,2 x 10¹² m³), produzidos por mais 

de 6.000 poços, representando 2% do volume tecnicamente recuperável, estimado em 

410 Tcf (11,6 x 10¹² m³). Apesar do início relativamente tardio da exploração, a Marcellus 

é, atualmente, o maior produtor de gás natural e o Shale mais promissor do país para 

as próximas décadas (EIA, 2015).  
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Tabela 5 Propriedades médias de Marcellus Shale.  

Propriedades médias de Marcellus Shale 

Profundidade (ft) 6.750 

Espessura (ft) 125 

Porosidade (%) 8 

COT (%) 12 

Reflectância da Vitrinita (%) 1,5 

TRR (Tcf) 410 

Permeabilidade (nD) 100 

Fonte: EIA, 2011; Cardott e Hackley, 2016; Filchock et al, 2016. 

6.1.3 Woodford 

O play de Woodford se divide em duas seções, de acordo com suas posições dentro 

do estado de Oklahoma. Sua parte central possui aproximadamente 1.800 mi², e a parte 

oeste, 2.900 mi². O volume tecnicamente recuperável de gás é estimado em 22,2 Tcf 

(0,6 x 10¹² m³), estando mais de 85% localizando na parte oeste da formação. Embora 

a densidade de poços seja a mesma nas duas porções da bacia (4 poços por mi²), a 

produtividade por poço da seção oeste, localizada na bacia de Arkoma, é de 4 Bcf, 

enquanto que a da seção central, situada na bacia de Ardmore, é de 1 Bcf (0,3 x 108 m³) 

(EIA, 2011).  

 

Figura 38 Woodford Shale play. Fonte : EIA, 2011. 

A produção de gás de folhelho no campo de Woodford, teve início em 2003, cerca 

de seis décadas após o início da exploração de recursos convencionais no mesmo 

campo. Em 2015, o play foi declarado o mais profundo entre os produtores de gás de 

folhelho, apresentando profundidades que chegam a 15.000 ft. Atualmente, quase 2.000 

poços estão em produção em Woodford e a produção acumulada já ultrapassa 3 Tcf 

(0,8 x 10¹¹ m³) (EIA, 2015). 
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Tabela 6 Propriedades médias de Woodford Shale.  

Propriedades médias de Woodford Shale 

  Porção Oeste Porção Central 

Profundidade (ft) 9.500 5.000 

Espessura (ft) 150 250 

Porosidade (%) 7 6 

COT (%) 6,5 4 

Reflectância da Vitrinita (%) 1,2 1,2 

TRR (Tcf) 19,3 3 

Permeabilidade (nD) 45 45 

Fonte: EIA, 2011; Cardott e Lambert, 1984; Sierra et al, 2010. 

6.1.4 Eagle Ford 

Formado no Período Cretáceo, o folhelho de Eagle Ford está inserido na bacia de 

Texas Maverick, abrangendo os estados do Texas e Louisiana, em uma área de 7.600 

mi². A formação contém, além de gás natural, grandes quantidades de óleo, o que levou 

à definição de três zonas, separadas em termos de superfície: óleo, gás condensado e 

gás seco. 

 

Figura 39 Folhelho de Eagle Ford, separado por região produtora. Fonte: NETL, 2013 

Diferentemente dos outros folhelhos, a rocha de Eagle Ford é composta em grande 

parte por carbonato, o que torna a fratura hidráulica mais fácil de ser realizada que em 

rochas em que predominam argilas (NETL, 2013). 
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Em 2013, a produção neste play atingiu o nível de 650 mbpd e 2,15 Bcf/d (0,6 x 108 

m³/d), produzidos a partir de aproximadamente 5.800 poços, dispostos a uma densidade 

de 6 por mi², cada um com uma produção média de 5 Bcf (0,1 x 109 m³). A produção 

acumulada chegou a 2 Tcf (0,6 x 10¹¹ m³), do total de 20,8 Tcf (0,6 x 10¹² m³) estimados 

como recursos tecnicamente recuperáveis (NETL, 2013). 

Tabela 7 Propriedades médias de Eagle Ford Shale.  

Propriedades médias de Eagle Ford Shale 

Profundidade (ft) 7.000 

Espessura (ft) 200 

Porosidade (%) 10 

COT (%) 4,25 

Reflectância da Vitrinita (%) 1,13 

TRR (Tcf) 20,8 

Permeabilidade (nD) 180 

Fonte: EIA, 2011 ; Waldo, 2012; Pathak et al, 2014. 

6.1.5 Barnett 

O folhelho de Barnett data do período Mississipiano, limitado acima e abaixo por 

calcários (Marble Falls e Chappel Limestones), e se situa geograficamente na porção 

centro-norte do Texas.  

Atualmente, o campo, que foi o pioneiro no desenvolvimento de gás de folhelho nos 

EUA, conta com mais de 17 mil poços perfurados em uma área de 4.000 mi², dispostos 

em uma densidade de 6 por mi², restando inexplorados cerca de 2.300 mi² do folhelho. 

A produção média por poço é de aproximadamente 1,5 Bcf (0,4 x 108 m³) e os recursos 

tecnicamente recuperáveis chegam a 44 Tcf (1,3 x 10¹² m³). Em 2013, a produção 

acumulada do campo de Barnett chegou a 13 Tcf (0,4 x 10¹² m³) (EIA, 2015). 
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Tabela 8 Propriedades médias de Barnett Shale.  

Propriedades médias de Barnett Shale 

Profundidade (ft) 7.500 

Espessura (ft) 300 

Porosidade (%) 5 

COT (%) 4,5 

Reflectância da Vitrinita (%) 1,10 

TRR (Tcf) 44 

Permeabilidade (nD) 100 

Fonte: EIA, 2011; Jarvie, 2005; Frantz et al, 2005. 

6.1.6 Haynesville  

 O play de Hanesville fica localizado na região leste do estado do Texas e oeste de 

Louisiana. O folhelho, formado no Jurássico Superior e um dos mais profundos do país 

e tem uma área de aproximadamente 9.000 mi², das quais 3.574 em desenvolvimento 

de produção.  

O volume estimado de recursos tecnicamente recuperáveis do campo é de 75 Tcf 

(2,1 x 10¹² m³), e o pico de produção foi atingido em 2011. Dois anos depois, cada um 

dos 3.343 poços perfurados, dispostos em uma densidade de 8 por mi², apresentava 

produtividade média de 3,6 Bcf (0,1 x 109 m³) ao longo de sua vida útil, e a produção 

acumulada chegou a 9 Tcf (0,3 x 10¹² m³) (EIA, 2015). 
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Tabela 9 Propriedades médias de Haynesville Shale.. 

Propriedades médias de Haynesville Shale 

Profundidade (ft) 12.000 

Espessura (ft) 250 

Porosidade (%) 8,5 

COT (%) 2,25 

Reflectância da Vitrinita (%) 1,65 

TRR (Tcf)  75 

Permeabilidade (nD) 5.600 

Fonte: EIA, 2011 ; Nunn, 2012; Parker et al, 2009. 

 A Figura 40 mostra a previsão da produção dos principais plays de gás de folhelho 

nos EUA até 2040, revelando a importância deste tipo de reserva para a produção futura 

do país. 

 

Figura 40 Projeção da produção de gás de folhelho nos EUA até 2040 por play. Fonte: EIA, 

2015. 

 

6.2  Bacias Brasileiras 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2016), oito bacias terrestres 

brasileiras apresentam potencial para produção de gás natural não-convencional, em 

um volume que pode chegar a 156 Tcf (4,4 x 10¹² m³) produzidos até o ano de 2050. 

Essas bacias são: São Francisco, Recôncavo, Parnaíba, Parecis, Paraná, Potiguar, 

Amazonas e Solimões. Destas, seis contém, potencialmente, gás de folhelho, quais 

sejam: Recôncavo, Parnaíba, Parecis, Paraná, Amazonas e Solimões (MME, 2016).  
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Figura 41 Bacias potencialmente contendo reservas de gás de folhelho no Brasil. Fonte: 

CTME, 2016. 

 

 O Energy Information Administration publicou, em 2015, estudo com informações 

sobre as bacias brasileiras com potencial para produção de gás de folhelho. Três bacias 

– Paraná, Solimões e Amazonas – foram abordadas e tiveram suas características 

detalhadas de acordo com as informações geológicas então disponíveis. Outras, como 

Parecis e Parnaíba, foram apontadas como promissoras para a produção do mesmo 

tipo de reserva. Por não haver, até a data do estudo, exploração comercial de gás de 

folhelho no Brasil, as informações sobre essas formações não estavam disponíveis para 

análise. 
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6.2.1 Bacia do Paraná 

Localizada na região centro-sul do país, a Bacia do Paraná se estende por 747.000 

mi², penetrando os territórios do Paraguai, Uruguai e Argentina. A bacia foi formada ao 

longo das eras Mesozóica e Paleozóica, e seu principal folhelho, do período Devoniano, 

se encontra na formação Ponta Grossa. A extensão da rocha atinge 66.500 mi², das 

quais aproximadamente 22.800 mi² contém gás seco e 18.000 mi², gás condensado. O 

volume de gás in place é estimado em 450 Tcf (12,7 x 10¹² m³), com 74 Tcf (2,1 x 10¹² 

m³) não-associados tecnicamente recuperáveis (EIA, 2015). 

Apesar das reservas convencionais descobertas no campo de Barra Bonita, em 

1996, ainda não há produção significativa de petróleo ou gás natural na bacia do Paraná. 

Tabela 10 Propriedades médias da Bacia do Paraná.  

Propriedades médias do folhelho da Bacia do Paraná 

Profundidade (ft) 13.000 

Espessura (ft) 300 

Porosidade (%) 4 

COT (%) 2 

Reflectância da Vitrinita (%) 1,3 

TRR (Tcf) 74 

Fonte: EIA, 2015. 

6.2.2 Bacia do Solimões 

A bacia de Solimões fica localizada no estado do Amazonas e é atualmente a mais 

produtiva bacia terrestre brasileira, com produção de gás natural que chegou, em 2015, 

a 0,5 Bcf/d (0,1 x 108 m³/d) (ANP, 2016). Os principais reservatórios da bacia são 

arenitos carboníferos da Formação Juruá, enquanto as rochas geradoras são folhelhos 

radioativos devonianos das Formações Jandiatuba e Uerê (Barata e Caputo, 2007).  
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Figura 42 Dados geoquímicos da bacia de Solimões, mostrando o folhelho com potencial de 

produção de gás natural na Fm Jandiatuba. Fonte: ANP, 2013. 

É o folhelho da Fm Jandiatuba que, segundo EIA, 2015, potencialmente contém gás 

natural. A área desta rocha é estimada em 63.000 mi², das quais, ainda segundo a 

agência norte-americana, 8.560 mi² seriam de gás úmido e 54.750 mi², de gás seco. O 

volume de gás tecnicamente recuperável estimado para a formação é de 65 Tcf (1,8 x 

10¹² m³), dos 323 Tcf (9,2 x 10¹² m³) estimados como OGIP (EIA, 2015). 

Tabela 11 Propriedades médias da Bacia do Solimões.. 

Propriedades médias do folhelho da Bacia de Solimões 

Profundidade (ft) 10.000 

Espessura (ft) 120 

Porosidade (%) 4 

COT (%) 2,2 

Reflectância da Vitrinita (%) 1,4 

TRR (Tcf) 65 

Fonte: EIA, 2015 

 

6.2.3 Bacia do Amazonas 

A leste da bacia de Solimões, encontra-se a bacia do Amazonas, também com 

potencial de abrigar reservas de gás de folhelho. Pela proximidade geográfica, a 

estrutura geológica e os sistemas petrolíferos das duas bacias são semelhantes. Assim, 

o principal sistema petrolífero da bacia do Amazonas também conta com folhelhos do 

período Devoniano como rocha geradora (Formação Barreirinha) e arenitos (Formações 



 
 

57 
 

Nova Olinda, Monte Alegre e Curiri) cumprindo papel de rochas reservatório (Ferreira et 

al, 2015). 

A área estimada para a rocha folhelho potencialmente produtiva na bacia do 

Amazonas é de 54.000 mi²: 5.500 de petróleo, 3.300 de gás úmido e 44.900 de gás 

seco. O volume tecnicamente recuperável se estima em 100 Tcf (2,8 x 10¹² m³) de gás 

de folhelho, diante de um OGIP de 507 Tcf (14,4 x 10¹² m³) (EIA, 2015). 

Tabela 12 Propriedades médias da Bacia do Amazonas.  

Propriedades médias do folhelho da Bacia do Amazonas 

Profundidade (ft) 11.000 

Espessura (ft) 215 

Porosidade (%) 4 

COT (%) 2,5 

Reflectância da Vitrinita (%) 1,2 

TRR (Tcf) 100 

Fonte: EIA, 2015. 

 

6.2.4 Bacia do Parnaíba 

O histórico exploratório da bacia do Parnaíba teve início em 1950, quando foram 

feitos levantamentos geológicos de superfície e perfurados dois poços no estado do 

Maranhão. Em 1955, a Petrobras intensificou a atividade na bacia, tendo perfurado mais 

25 poços exploratórios e realizado uma série de trabalhos de mapeamento geológico, 

gravimetria e levantamentos sísmicos. Foi este esforço que detectou indícios de petróleo 

e gás na região. Até hoje, a bacia conta com mais de 80 poços exploratórios perfurados 

O principal sistema petrolífero, observado nos três campos atualmente em 

produção, é o sistema Pimenteira-Cabeças. A rocha geradora que compõe esse sistema 

é um folhelho marinho radioativo, do período Devoniano, pertencente à Formação 

Pimenteiras, com COT variando entre 2% e 4% e reflectância de vitrinita de 

aproximadamente 6% (Araújo, 2015).  



 
 

58 
 

 

Figura 43 Perfil do intervalo de folhelhos da formação Pimenteiras. Fonte: Araújo, 2015. 

 

Ao longo dos esforços exploratórios na região da bacia, todos os poços perfurados 

indicaram a presença de gás natural nos intervalos referentes a essa formação. Isso 

ensejou outros estudos, que identificaram as características geológicas e geoquímicas 

do folhelho, concluindo que pode haver, ali, reserva não convencional de gás natural 

(Miranda, 2014). 

A baixa profundidade do folhelho-reservatório pode ser explicada pela intrusão de 

rochas ígneas ao longo da deposição sedimentar da bacia. Este fenômeno faz com que 

a temperatura da rocha seja dominada pela influência térmica direta em vez de pelo 

soterramento, acelerando o processo de maturação térmica (Miranda, 2014). Assim, 

propriedades como porosidade e reflectância de vitrinita devem ser analisadas levando 

em conta este processo. 

Como não há bacia nos EUA, entre as descritas nas seções anteriores, que tenha 

passado pelo mesmo processo geológico, a comparação direta entre as propriedades 

deste folhelho e o play estrangeiro para o estabelecimento de uma analogia, de acordo 

com os critérios deste estudo, pode ser enganosa, de modo que a bacia do Parnaíba 

não fará parte da comparação. 
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6.2.5 Bacia dos Parecis 

A bacia dos Parecis se localiza na região centro-oeste do Brasil, cobrindo uma área 

de 193.000 mi². Segundo a ANP, a bacia contém folhelhos radioativos de cerca de 160 

ft de espessura, contendo cerca de 124 Tcf (3,5 x 10¹² m³) de gás natural. Apesar de 

haver registros de exsudações de gás natural na região da bacia, até hoje apenas dois 

poços exploratórios foram perfurados, não havendo, portanto, dados suficientes para 

uma análise das condições geológicas e geoquímicas para a presença de reservas de 

gás de folhelho (Haeser, 2013; EIA, 2015)  

 

6.3    Analogia Entre os Folhelhos Brasileiros e Norte-Americanos 

A partir dos dados geológicos e geoquímicos dos folhelhos brasileiros e norte-

americanos dispostos nas seções anteriores, estabelecemos uma analogia entre as 

rochas que permita estimar, de forma relativamente fundamentada, a produção em play 

brasileiro a partir do play norte-americano correspondente.  

Além de aspectos geológicos que envolvem a localização do reservatório e o volume 

disponível para a acumulação de gás natural, foram selecionados como parâmetros 

para a analogia o Conteúdo Orgânico Total (COT) e a Reflectância da Vitrinita dos 

folhelhos em questão, ambos medidos em porcentagem.  

O Conteúdo Orgânico Total (COT) representa a concentração de matéria orgânica 

em rochas geradoras em percentual de peso de carbono orgânico. Este parâmetro está 

relacionado à qualidade do querogênio depositado nas bacias, e que posteriormente é 

transformado em petróleo ou gás natural, conforme mostra a Figura 44 (Schlumberger, 

2017).  

Assim, como o potencial gerador de uma rocha está diretamente associado à 

quantidade e à qualidade de matéria orgânica que ela contém, o COT faz parte do 

conjunto de informações que pode ser utilizado para qualificar rochas geradoras de 

petróleo e gás natural (Costa, 2017). 
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Figura 44 Correlação entre COT e qualidade do querogênio. Fonte: Schlumberger, 2017. 

A Reflectância de Vitrinita, por sua vez, representa o poder refletor das partículas de 

vitrinita presentes no querogênio, e é um dos principais parâmetros para a definição do 

grau de maturação térmica e, consequentemente, um dos principais indicadores da 

presença e do volume de hidrocarbonetos em uma rocha geradora (PGT, 2010).  

Índices de reflectância menores que 0,6% indicam uma bacia imatura, com pouca 

presença de gás biogênico. À medida que o índice de reflectância cresce, crescem 

também a maturidade térmica da formação e a probabilidade de se encontrar óleo ou 

gás natural. Reflectâncias entre 0,6% e 1,0% indicam maiores probabilidades para 

presença de óleo. Para índices maiores que 1,0%, a maior probabilidade é de 

acumulações significativas de gás condensado e, para mais de 1,4%, de gás livre. A 

Figura 45 faz a representação gráfica da relação entre a reflectância de vitrinita, 

representando o grau de maturidade térmica da rocha, e as janelas de formação de óleo 

e gás natural. 

 

Figura 45 Relação entre a Reflectância de Vitrinita e as janelas de formação de óleo e gás 

natural. Fonte: Jarvie, 2004. 
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Tabela 13 Propriedades médias dos folhelhos norte-americanos 

Propriedades Médias dos Plays Americanos 

Campo 
Profundidade 

(ft) 
Espessura 

(ft) 
Porosidade 

(%) 
COT (%) 

Reflectância 
da Vitrina 

(%) 

Fayetteville 4.000 110 5 6,9 2,5 

Marcellus 6.750 125 8 12,0 1,5 

Woodford Oeste 9.500 150 7 6,5 1,2 

Woodford Central 5.000 250 6 4,0 1,2 

Eagle Ford 7.000 200 9 4,3 1,1 

Barnett 7.500 300 4,5 4,5 1,1 

Haynesville 12.000 250 8,5 2,3 1,7 
 

Tabela 14 Propriedades médias dos folhelhos brasileiros 

Propriedades Médias dos Plays Brasileiros 

Campo 
Profundidade 

(ft) 
Espessura 

(ft) 
Porosidade 

(%) 
COT (%) 

Reflectância 
da Vitrina 

Paraná 13.000 300 4 2 1,3 

Amazonas 11.000 215 4 2,5 1,2 

Solimões 10.000 120 4 2,2 1,4 

  

Pelas propriedades dos plays analisados (Tabela 13 e Tabela 14), a maior 

semelhança entre um play brasileiro e um norte-americano ocorre entre os folhelhos de 

Haynesville e Amazonas. O método e a memória de cálculo utilizados na analogia são 

apresentados no Anexo I. 

Utilizamos, então, para calcular o impacto do desenvolvimento da produção no 

campo do Amazonas, algumas informações importantes do play de Haynesville, 

fazendo as adaptações necessárias. A aproximação é importante sobretudo devido à 

abundância de informações a respeito do folhelho norte-americano, diferentemente do 

que ocorre para a bacia brasileira.  
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7 Impacto Ambiental da Potencial Produção de Gás 

de Folhelho na Bacia do Amazonas 

Com a crescente consciência na comunidade global a respeito do impacto que as 

atividades antrópicas têm provocado sobre os recursos do planeta, já se toma por óbvia 

a necessidade de gerenciar atividades potencialmente danosas ao meio ambiente de 

modo a racionalizar a utilização de recursos (Gois et al, 2015). 

A indústria de energia tem grande contribuição a dar sobre este assunto. Ainda que 

tecnologias de utilização de fontes de energia renovável, como eólica e solar, estejam 

em pleno desenvolvimento e aumentem sua participação no cenário mundial a cada dia, 

a queima de combustíveis fósseis ainda representa mais da metade da produção de 

energia consumida no planeta: apenas o gás natural contribuiu, em 2014, com 15% da 

oferta de energia primária mundial, enquanto petróleo e carvão foram responsáveis por 

39% e 11% do total, respectivamente (IEA, 2016).  

Assim, é imprescindível que o desenvolvimento de toda a cadeia de produção de 

hidrocarbonetos no subsolo seja acompanhado de estudos e do desenvolvimento de 

tecnologias que permitam estimar e minimizar seu impacto potencial. A queima de 

carvão e petróleo, por exemplo, tem alto nível de emissão de gás carbônico para a 

atmosfera (OSCIP, 2010). Ademais, o gás natural também apresenta o risco de emissão 

direta de metano durante a produção (Caulton, 2013). Como mostra a Tabela 1 (seção 

3.2), o gás metano possui potencial de dano, em termos de efeito estufa, 28 vezes 

superior ao gás carbônico em um horizonte de 100 anos (IPCC, 2014).  

7.1  Análise de Ciclo de Vida 

A UNEP, em seu guia “Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products”, 

definiu a Análise de Ciclo de Vida (ACV) como uma metodologia que tem como objetivo 

abordar os aspectos ambientais de um produto – aqui entendido como bem ou serviço 

– e os potenciais impactos ao meio ambiente envolvidos em todo o seu ciclo de vida 

(UNEP, 2009).  

O ciclo de vida de um produto inclui todos os seus estágios de produção, desde a 

matéria bruta ou extração do recurso natural até seu descarte, incluindo processos de 

extração primária, manufatura, distribuição, uso, reuso, manutenção, reciclagem, 

descarte. A análise de todo esse processo é convencionalmente chamada de craddle-

to-grave – “do berço ao túmulo”, em tradução livre (UNEP, 2009).   
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Desta forma, abrangendo toda a cadeia produtiva de determinado produto, é 

possível calcular de forma ampla seus potenciais impactos ambientais e atuar para 

reduzi-los (Assis, 2009). 

Tabela 15 Normas ISO para Análise de Ciclo de Vida 

Número Título da Norma 

ISO 14040 Análise do Ciclo de Vida - Princípios Gerais 

ISO 14041 Análise do Ciclo de Vida - Inventário 

ISO 14042 Análise do Ciclo de Vida - Análise dos Impactos 

ISO 14043 Análise do Ciclo de Vida - Migração dos Impactos 

Fonte: Meneguetti, 2012 

Os princípios, requisitos e estrutura geral para condução de um estudo de ACV são 

especificados pela série de normas ISO 14040 (ISO, 2016). Essas normas divide a ACV 

em cinco fases iterativas: a definição de objetivo e escopo, análise de inventário, 

avaliação de impactos e interpretação dos resultados (ABNT, 2009) 

 

Figura 46 Estrutura de um estudo de ACV. Fonte: adaptado de ILCD, 2010. 

7.1.1 Definição do Objetivo e do Escopo da ACV 

A primeira etapa de um estudo de ACV consiste da formulação do seu objetivo, da 

definição de seus limites físicos e temporais e da escolha dos parâmetros que serão 

considerados na análise (ABNT, 2009).  

Nesta fase do estudo se destaca o conceito de unidade funcional, que será a 

unidade de referência quantitativa do produto cujo ciclo de vida será analisado. A 

unidade funcional representa a unidade fundamental do estudo, à qual estarão atrelados 
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os impactos ambientais calculados. Além disso, é esta unidade que permite a 

comparação entre diferentes produtos (Hauschild, 2005).  

Para uma ACV da gasolina, por exemplo, a unidade funcional poderá ser descrita 

como “1 litro de gasolina” ou “a quantidade de gasolina necessária para percorrer 

determinada distância em um veículo específico”. Consequentemente, os resultados do 

estudo trarão os impactos ambientais oriundos do ciclo de vida de “1 unidade de volume 

de gasolina” ou da “quantidade de gasolina necessária para percorrer determinada 

distância em um veículo específico”.  

Como exemplo de estudos de comparação entre produtos, podemos citar diferentes 

combustíveis. Neste caso, a unidade funcional pode ser definida como “a quantidade de 

combustível necessária se obter determinado montante de energia através de um 

processo de geração específico”, e a comparação poderá ser feita entre 1,25 m³ de GLP 

e 1,7 kg de carvão vegetal (supondo que essas quantidades de cada um desses 

combustíveis gerem o mesmo montante de energia após passar pelo processo de 

geração em questão). 

Determinar os limites físico e temporal do estudo, ou “delimitar seu escopo”, significa 

estabelecer os contornos do sistema que será estudado, definindo quais processos 

envolvidos no ciclo de vida do produto terão seus fluxos analisados para a avaliação 

dos impactos ambientais. As principais variáveis que influenciam na delimitação do 

escopo são o objetivo do estudo, as premissas adotadas, os critérios de corte e a 

disponibilidade de informações sobre fluxos de processos (Assis, 2009). 

Os critérios adotados na delimitação do escopo devem ser transparentes e 

justificados, de modo que fique claro quais são os processos do ciclo de vida do produto 

considerados, e quais foram os motivos para sua inclusão ou exclusão da análise. Isso 

permite que o estudo possa ser utilizado futuramente de forma fundamentada (Assis, 

2009).  

7.1.2 Análise de Inventário de Ciclo de Vida (ICV) 

Delimitado o sistema que será analisado, o passo seguinte consiste em coletar, 

quantificar e compilar informações sobre os fluxos de entrada e saída do sistema 

envolvidos em todos os processos incluídos no escopo do estudo (Hauschild, 2005). 

Estes fluxos podem ser definidos como elementar – que entra no sistema sem sofrer 

transformação prévia –, intermediário – que ocorre entre processos enquadrados no 

sistema em estudo – ou de referência – que sai do sistema e que é quantificado de 

modo a realizar a função expressa pela unidade funcional (ABNT, 2009). Além disso, 
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todas essas categorias de fluxo podem ser descritas em termos de unidades de energia, 

de materiais ou de produtos5 (ABNT, 2009). 

 

Figura 47 Representação esquemática de um sistema de produto de ACV. Fonte: adaptado de 

Hauschild, 2005 

Assim, pode-se dizer que a ACV, especificamente a etapa de ICV, trata de três 

formas de interação entre o meio antrópico6 e o meio ambiente: o consumo de recursos 

naturais (fluxos de entrada), a emissão de rejeitos e o produto final (fluxos de saída) 

(Ribeiro, 2003). 

A coleta de dados para a construção do ICV é, em geral, a parte mais demorada de 

uma ACV, e pode ser feita por formas distintas, como medições de campo, dados 

passados por terceiros (empresas, laboratórios), revisão bibliográfica e pesquisa em 

bancos de dados de organizações especializadas. A construção do ICV é 

fundamentalmente iterativa, devendo ser feita de forma contínua ao longo do estudo, 

tendo efeito inclusive sobre a meta e o escopo da ACV como um todo (Ribeiro, 2003).  

Por exemplo, à medida que dados são coletados, amplia-se o conhecimento sobre 

o sistema e identifica-se a necessidade de expansão da fronteira do estudo para 

inclusão de algum fluxo relevante que antes havia sido excluído. Por outro lado, também 

                                                
5 Materiais e produtos incluem matérias-primas, produtos intermediários e co-produtos 

(ABNT, 2009). 
6 Instalações e estruturas produtivas desenvolvidas pelo ser humano, como cidades, 

fábricas, cultivos (Ribeiro, 2003). 
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é possível identificar processos que tenham sido incluídos no sistema analisado e que 

não representem informações relevantes para o estudo, devendo estes ser excluídos 

do sistema de produto (ABNT, 2009). A exclusão ou inclusão de um processo do sistema 

deve respeitar um critério de corte (cut-off criteria), especificado em termos de fluxo de 

material ou energia, ou ainda do nível de importância ambiental associado àquele 

processo (Silva, 2014). 

 

 

Figura 48 Representação esquemática dos fluxos de um ICV. Fonte: ABNT, 2009. 

 

Os dados coletados devem ser relacionados aos processos elementares e, 

posteriormente, aos fluxos de referência e à unidade funcional (ABNT, 2009). 

7.1.3 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) 

A quantificação dos fluxos de entrada e saída do sistema, realizada na etapa de 

construção do ICV, será utilizada para a obtenção dos resultados da ACV em termos de 

impacto sobre o meio ambiente, o que permitirá uma avaliação objetiva do ciclo de vida 

do produto de acordo com os objetivos do estudo. 

O objetivo da etapa de avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV) é interpretar os 

resultados do inventário e classificá-los de acordo com as áreas de enfoque do estudo 

de ACV (Hauschild, 2005).  

 Este processo se dá em etapas, sendo os dados do ICV o ponto de partida, 

associados em seguida a tipos específicos de efeitos sobre o meio ambiente (chamados 

midpoints), que por sua vez são classificados de acordo com as áreas de enfoque 

citadas anteriormente, ou categorias de impacto (chamados endpoints) (ILCD, 2010).  
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Figura 49 Representação esquemática de um Inventário de Ciclo de Vida. Fonte: adaptado de 

ILCD, 2010 

Assim, um determinado fluxo de saída quantificado no ICV pode provocar mais de 

um tipo de efeito ambiental, contribuindo para mais de uma categoria de impacto (ILCD, 

2010). 

O primeiro dos quatro estágios em que se divide a AICV é a Seleção das categorias 

de impacto em que serão classificados os resultados da análise de ciclo de vida do 

produto. Para isso, existem indicadores padronizados oriundos de métodos pré-

existentes, como o ReCiPe, por exemplo, que possui as categorias de impacto “danos 

à saúde humana”, “danos ao ecossistema” e “prejuízo à disponibilidade de recursos”, 

além de diversas classificações de efeito ambiental (midpoints) (RIVM, 2017). Além do 

ReCiPe, existem dezenas de outros métodos, e a escolha daquele a ser utilizado 

depende do objetivo, do escopo, do local e do autor do estudo (Mendes et al, 2013). 

Em seguida, prossegue-se à etapa de Caracterização, onde cada fluxo tem seus 

efeitos ambientais associados às categorias de impacto selecionadas para o estudo por 

meio de um fator de caracterização. Dentro de uma categoria de impacto, as 

contribuições de cada fluxo devem ser medidas em unidade comum, de modo que 

possam ser somados ou comparados entre si (Houschild, 2005). No caso do efeito 

“emissão de gases de efeito estufa”, por exemplo, a unidade comum é o quilograma de 

CO2e e o fator de caracterização é o GWP, ambos já mencionados na Tabela 1 (Saade 

et al, 2014). 
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Tabela 16 Alguns métodos de AICV e sua origem.  

Método Origem 

ML2002 CML – Holanda 

Eco-indicator 99 Pré – Holanda 

Ecological Scarcity E2 + ESU-services – Suíça 

EDIP97 – EDIP2003 DTU – Dinamarca 

EPS 2000 IVL – Suécia 

Impact 2002+ EPFL – Suíça 

LIME AIST – Japão 

LUCAS CIRAIG – Canadá 

MEEuP VhK – Holanda 

ReCiPe RUN + PRé + CML + RIVM – Holanda 

TRACI US EPA – Estados Unidos 

USEtox Programa Iniciativa do Ciclo de Vida da UNEP – SETAC 

Fonte: Mendes et al, 2013. 

Após a caracterização, é feita a Normalização, em que os valores obtidos para cada 

categoria de impacto são convertidos para uma unidade de referência, de modo que 

possam ser comparadas entre si e com o impacto total proveniente do ciclo de vida do 

produto (Saade et al, 2014). Assim, pode-se quantificar a contribuição de cada categoria 

de impacto ao problema ambiental como um todo. A unidade de referência mais usual 

é pessoa equivalente (ou PE), que representa o impacto médio provocado ao longo de 

um ano por uma pessoa na região de estudo (Houschild, 2005). 

 

Figura 50 Impacto classificado por categoria para dois tipos de refrigerador. Os valores estão 

normalizados e expressos na mesma unidade (Pessoa Equivalente). Fonte: Hauschild, 2005. 

O último estágio da AICV é a Ponderação ou Valoração, em que os resultados das 

categorias de impacto são ponderados em função de sua importância para o estudo em 

questão (Saade et al, 2014).  
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De acordo com as normas que regem a ACV (família ISO 14040), as duas primeiras 

etapas da AICV, Seleção e Caracterização, são obrigatórias, enquanto as demais são 

opcionais. 

7.1.4 Interpretação  

A fase de interpretação da ACV é aquela em que são analisados os resultados das 

etapas anteriores. De acordo com o escopo e o objetivo do estudo, a interpretação 

permite tirar conclusões, reconhecer limitações, fazer recomendações para tomadas de 

decisão e, possivelmente, sugestões para estudos futuros (Assis, 2009). Nesta etapa 

da ACV podem ser feitas também análises de incerteza e de sensibilidade (Houschild, 

2005).  

7.2   ACV do Gás de Folhelho na Bacia do Amazonas 

O presente estudo de ACV de gás de folhelho no Brasil terá como foco o gás natural 

produzido a partir de folhelhos da Bacia do Amazonas. Devido à insuficiência de dados 

de produção e geológicos a respeito dessa formação, serão utilizados dados de uma 

bacia análoga, Haynesville Shale Play, conforme explicado no capítulo 5 deste trabalho.  

O software utilizado para o estudo será o Greenhouse Gases, Regulated Emissions, 

and Energy Use in Transportation (GREET®), desenvolvido pela Argonne National 

Laboratory, centro de pesquisa norte-americano de engenharia e ciências 

multidisciplinares. A escolha deste software se deu por sua disponibilidade (trata-se de 

um software open source), relativa facilidade de utilização e atendimento aos objetivos 

da ACV em questão. 

O foco principal do estudo será o Inventário de Ciclo de Vida, precedido pela etapa 

de definição dos objetivos e do escopo da ACV. Por seu caráter subjetivo e pelo 

entendimento de que não agrega valor significativo a este estudo, não será incluída a 

etapa de Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida. 

7.2.1 O software GREET® 

A versão 1.7 do Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy Use in 

Transportation (GREET®), utilizada no presente trabalho, é composta de 27 planilhas 

do programa Microsoft Excel®, com mais de 100 processos produtivos envolvendo 

combustíveis como petróleo, gás natural (inclusive gás de folhelho), biomassa, energia 

solar, nuclear, entre outros, que são classificados de acordo com sua origem e 

finalidade. 
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O programa permite calcular os impactos de sistemas que vão da extração do 

combustível até sua disponibilização, passando por transporte e refino (Well to Pump – 

WTP) ou da extração até seu uso em veículos específicos, também disponíveis na base 

de dados do programa (Well to Wheel – WTW).  

A partir de premissas adotadas como padrão e de dados inseridos pelo usuário, o 

GREET® permite calcular os impactos ambientais associados ao ciclo de vida do 

combustível estudado. Os indicadores avaliados no presente estudo serão aqueles 

classificados como emissões de poluentes locais (SO2, NOx, PM10), gases de efeito 

estufa (CO2, CH4 e N2O) e consumo de água, isto é, a quantidade de água utilizada ao 

longo do ciclo de vida da unidade funcional selecionada. 

7.2.2 Definição de Objetivo e Escopo do Estudo 

7.2.2.1 Objetivo e Unidade Funcional 

O presente estudo objetiva estimar os impactos potenciais, em termos de utilização 

de água e de emissões de poluentes atmosféricos locais e de GEE, da produção de gás 

natural de folhelho na Bacia do Amazonas, desde sua extração até sua disponibilização 

para uso como combustível. No GREET®, este processo é representado pelo ciclo 

WTP. Em seguida, serão feitas comparações com outros estudos de ACV a respeito de 

gás natural convencional. A unidade funcional escolhida para a ACV é “1 MJ” de gás. 

7.2.2.2 Delimitação do Escopo 

O ciclo de vida do gás de folhelho começa com a exploração da área em que se 

espera encontrar reservas substanciais do hidrocarboneto, seguida da construção de 

poços exploratórios. Se bem sucedida a busca pelo recurso, novos poços são 

perfurados, completados, estimulados (por fraturamento hidráulico) e a produção efetiva 

do campo tem início.  

A construção destes poços, bem como a preparação do local para o 

desenvolvimento da produção, está incluída no escopo do presente estudo, assim como 

a energia elétrica utilizada no processo. Já a construção das ferramentas para a 

exploração – excetuando-se a construção de dutos de produção –, assim como a 

atividade exploratória inicial, que envolve estudos sísmicos, gravimétricos e outros, está 

fora dos limites do estudo, por entender-se que seus impactos não são significativos 

para o ciclo de vida do gás (Parikh et al, 2013).  

Efeitos da utilização do solo e da demanda por caminhões para transporte de água 

sobre o ecossistema amazônico não compuseram o sistema estudado. Contudo, como 
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seus impactos são potencialmente significativos (DEA, 2014), estes efeitos mereceriam 

análises mais detalhadas em estudos futuros. 

A produção do campo pode, eventualmente, ser interrompida por paradas 

programadas na unidade de produção ou workovers7. Essas interrupções apresentam 

efeitos sobre a vida produtiva do poço e também estão incluídas no escopo deste 

estudo. 

Uma vez extraído, o gás de folhelho deve ser transportado até uma unidade de 

processamento de gás natural (UPGN) e, lá, processado. Essas duas etapas, de 

transporte e de processamento, estão incluídas na ACV. A construção das instalações 

para esses processos, isto é, dos gasodutos e das UPGNs com seus equipamentos, 

não fizeram parte do estudo, por entender-se que, devido à produção relativamente 

avançada de gás natural convencional na Bacia do Amazonas, essa infraestrutura já 

teve seus impactos diluídos no tempo. 

 

Figura 51 Diagrama representativo do sistema estudado na ACV. 

Assim, em suma, o sistema estudado envolverá todos os processos desde a 

extração do gás de folhelho até sua especificação para utilização como combustível 

(ciclo Well to Pump – WTP), incluindo a energia elétrica utilizada e excetuando-se o 

esforço exploratório inicial, a fabricação das máquinas e da infraestrutura envolvidas. 

                                                
7 Workover é a intervenção feita em um poço cuja construção já está finalizada. 
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7.2.3 Inventário do Ciclo de Vida 

O Inventário do Ciclo de Vida construído para a ACV do gás de folhelho da Bacia do 

Amazonas mesclou dados pré-definidos do GREET® com dados obtidos na literatura. 

As especificações do gás combustível consideradas no estudo são dispostas na Tabela 

17. 

Tabela 17 Especificações do gás natural estudado 

Especificação do Gás Natural 

Poder Calorífico 34,67 MJ/m³ 

Densidade 0,73 kg/m³ 

  

O GREET® possui dados de ICV específicos de quatro plays americanos de gás de 

folhelho: Barnett, Marcellus, Fayetteville e Haynesville. Desta forma, com base na 

semelhança entra a Bacia do Amazonas e o play de Haynesville (conforme capítulo 5), 

em muitos casos foram utilizadas as informações já disponíveis no banco de dados do 

software.  

Esse foi o caso, por exemplo, da parte do inventário relacionada ao desenvolvimento 

da produção – isto é, construção de dutos de produção, perfuração, completação, 

estimulação de poços e produção do gás. Dados sobre a utilização de água, consumo 

de energia elétrica, materiais e combustíveis nestas etapas da construção de poços, 

incluindo workovers, já estavam disponíveis. Assim, o presente trabalho canalizou 

esforços em verificar suas fontes, sua solidez, e em fazer adaptações, quando 

necessário. A produção média por poço, por exemplo, foi ajustada de 3,5 para 3,6 Bcf 

(0,1 x 109 m³), conforme dados do EIA (EIA, 2015). 

Tabela 18 Consumo de recursos na fase perfuração de um poço em Haynesville Shale.  

Materiais para Perfuração 

Recurso Consumo 

Cimento (10³ kg) 371 

Asfaltita (10³ kg) 13 

Diesel Combustível (10³ kg) 85.845 

Bentonita (10³ kg) 68 

Goma de Xantana (10³ kg) 1 

Outros Polímeros (10³ kg) 2 

Água (103 L) 1.179 

Fonte: base de dados do GREET®. 
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Tabela 19 Consumo de recursos no fraturamento hidráulico de um poço em Haynesville Shale.  

Fraturamento hidráulico 

Recurso Consumo 

Água (103 L) 14.395 

Diesel (103 L) 51 

Eletricidade (kWh) 115.938 

Fonte: base de dados do GREET®. 

 

Para fugas de CH4 (emissões fugitivas), importante emissão no processo de 

extração do gás natural de folhelho, foram considerados dados representativos da 

média norte-americana, encontrados na literatura divididos nas etapas de estimulação, 

completação, workover, injeção de líquidos, vazamentos por equipamentos de poço e 

armazenamento.  

 

Tabela 20 Fuga de metano por etapa da construção de poços. 

Fuga de Metano por Etapa da Construção de Poço 

Etapa 
Emissão 

(10-3 g CH4 / MJ 
produzido) 

Completação  0,5 

Workover 0 

Descarga de Líquidos 8,5 

Equipamentos de Poço 127,8 

Processamento 24,9 

Transporte e Armazenamento 70,7 

Completação 16,8 

Fonte: Burnham et al, 2014. 

Para uma melhor representatividade do ambiente brasileiro, o cálculo dos impactos 

referentes à geração de energia elétrica utilizada ao longo do ciclo de vida do produto 

se baseou em dados da matriz elétrica brasileira do Balanço Energético Nacional de 

2017, ano base 2016, divulgado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética, 

organismo público sob tutela do Ministério de Minas e Energia. 
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Tabela 21 Matriz Elétrica Brasileira em 2016 por fonte energética e perdas associadas a 

transporte e processos de geração de eletricidade.  

 
Fonte: EPE, 2017 

Para levar a produção da Bacia do Amazonas até a Quarta Unidade de 

Processamento de Gás Natural (UPGN IV), situada em Urucu, a principal forma de 

transporte é o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, que mede aproximadamente 663 km 

(EBC, 2016). As emissões envolvidas nesse transporte, referentes à energia 

despendida para movimentação do gás, são calculadas no GREET® como função direta 

da extensão do gasoduto. 

 

Figura 52 Gasoduto Urucu-Coari-Manaus. Fonte: adaptado de Fioreze et al, 2013 

Como mencionado, a construção da infraestrutura para o processamento do gás 

produzido não foi incluída no escopo do estudo. Assim, as emissões relacionadas a esta 

etapa do ciclo de vida do produto dizem respeito a fugas de metano, perdas, 

alimentação de compressores, turbinas, motores e geração de calor. Considerou-se que 

os equipamentos envolvidos nesses processos são movidos predominantemente a gás 

natural, e marginalmente a diesel e eletricidade. 
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A parte do inventário referente ao processamento foi encontrada na literatura e 

também adaptada da base de dados do GREET®. Assumindo-se o uso do gás natural 

para cogeração em ciclos combinados, foi considerada uma eficiência energética global 

de 85% (Soares, 2004), e um consumo de água de 6,1 x 10-3 L por MJ de gás 

processado. Emissões resultantes de compressão, expansão, caldeiras e motores 

foram apenas adaptadas das definições a priori do GREET®.  

Tabela 22 Participação de combustíveis na etapa de processamento do gás natural, excluído o 

autoconsumo 

Combustíveis Utilizados no Processamento 

Combustível Participação (%) 

Diesel 1 

Gás Natural 96 

Gasolina 0 

Eletricidade 3 

 

 

 

Tabela 23 Dados do GREET® para emissões envolvidas no processo de refino do gás natural 

por combustível utilizado. 

Emissões na Etapa de Processamento por Combustível 

 Caldeira Industrial Turbinas Motores 

Poluente 
(10-3 g/MJ de 

combustível queimado) 

Gás 
Natural 

Diesel 
Gás 

Natural 
Diesel 

Gás 
Natural 

Diesel 

SO2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

NOx 34,3 50,8 30,2 241,9 785,8 1959,4 

PM10 3,3 7,7 3,4 24,5 6,8 51,5 

CO2 56.006,6 73.738,9 55982,7 73.761,8 53.593,2 72.781,8 

CH4 1,0 0,2 1,0 2,8 370,1 4,0 

N2O 0,7 0,9 0,1 0,6 0,1 0,6 

 

7.2.4 Resultados 

Dentre os resultados do Inventário de Ciclo de Vida construído para o presente 

estudo, os indicadores analisados estão dispostos na Tabela 24 e na Tabela 25. A 

comparação entre as contribuições de cada etapa é mostrada na Figura 53. 
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Tabela 24 Resultados do ICV para a etapa de produção do gás de folhelho da Bacia do 

Amazonas 

Resultados do ICV - Etapa de Produção 

Indicador Quantidade 

Consumo de Água (10-3 L/MJ) 26,32 

SO2 (10-3 g/MJ) 0,41 

NOx (10-3 g/MJ) 0,26 

PM10 (10-3 g/MJ) 0,02 

CO2 (10-3 g/MJ) 4.174,53 

CH4 (10-3 g/MJ) 162,06 

N2O (10-3 g/MJ) 0,04 

 

Tabela 25 Resultados do ICV para a etapa de processamento do gás de folhelho da Bacia do 

Amazonas 

Resultados do ICV - Etapa de Processamento 

Indicador Quantidade 

Consumo de Água (10-3 L/MJ) 17,26 

SO2 (10-3 g/MJ) 0,71 

NOx (10-3 g/MJ) 0,29 

PM10 (10-3 g/MJ) 0,04 

CO2 (10-3 g/MJ) 13.583,96 

CH4 (10-3 g/MJ) 65,59 

N2O (10-3 g/MJ) 0,11 

 

 

Figura 53 Contribuição das etapas avaliadas no estudo para os resultados finais. 
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7.2.4.1 Discussão 

Como esperado, os resultados indicam razoáveis níveis de emissão de CH4, 

especialmente na etapa de produção. Esses dados podem ser explicados pelas fugas 

de metano envolvidas no ciclo de vida do produto, e estão qualitativamente consoantes 

com outros estudos de ACV sobre o gás de folhelho. As emissões fugitivas representam 

uma perda de 1,1% do gás produzido, isto é, 0,23 g de fuga de metano para cada 21 g 

de combustível produzido, como mostra a Tabela 26. 

Tabela 26 Perda associada à fuga de metano 

Percentual de Perda Relacionada às Emissões Fugitivas 

Poder Calorífico 34,67 MJ/m³ 

Densidade 0,73 kg/m³ 

Fator de Consumo 21 g/MJ 

Fuga de Metano 0,23 g/MJ 

 

Os resultados da ACV também mostram um acentuado consumo de água nos 

processos analisados, principalmente na fase de extração do gás, o que se explica pela 

necessidade de grandes volumes de água no fraturamento hidráulico para construção 

dos poços (WRI, 2014).  

Assim, nota-se que a etapa de produção do gás de folhelho apresenta as maiores 

contribuições para o consumo total de água e para as emissões de gás metano. A etapa 

de processamento, por sua vez, é mais significativa para as emissões dos demais 

poluentes, com destaque para o CO2, oriundo da queima de combustíveis envolvida nos 

processos da UPGN. Contudo, essa distribuição das emissões de CO2 pode ter sido 

afetada pela definição do escopo do sistema analisado, como se verá adiante. 

Em termos de transporte, uma vez que foram considerados amortizados os impactos 

decorrentes da construção do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, as emissões envolvidas 

na movimentação entre o sítio de produção e a unidade de processamento foram 

desprezíveis. Além disso, ficaram fora dos limites estabelecidos para o sistema 

estudado as etapas de distribuição do gás até seus locais finais de consumo. 

Também a matriz energética brasileira, por seu caráter “limpo”, teve pouco impacto 

sobre os indicadores analisados, chegando a amenizar emissões envolvidas na etapa 

de construção de poços e de processamento. Uma vez que a eventual produção de gás 

de folhelho na Bacia do Amazonas não seria interrompida em cenários de diminuição 

da geração de eletricidade por fontes hídricas, como no caso de uma estiagem, uma 

análise de sensibilidade poderá ser objeto de outro estudo, para quantificar as emissões 
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oriundas de uma matriz energética mais baseada em combustíveis fósseis e não-

renováveis. 

Como já mencionado, o sistema delimitado neste trabalho não incluiu o transporte 

de água até o sítio de produção para a construção dos poços. Isso pode ter impactado 

de forma significativa os resultados, já que a grande quantidade de caminhões pipa 

envolvidos nesse transporte certamente emitiria quantidade importante de CO2 e NOx 

(Chang et al, 2014). Além disso, o intenso fluxo de veículos seria crítico, possivelmente 

acima da capacidade suportada pelas estradas da região amazônica, como mostra a 

Tabela 27, elaborada a partir dos resultados do estudo de ACV e de dados da produção 

diária atual na bacia de Haynesville (EIA, 2017). Desta forma, recomenda-se que a 

questão do abastecimento de água por caminhões pipa seja analisada com maior 

detalhamento em futuros estudos. 

Tabela 27 Quantidade de caminhões pipa necessários por dia para suprir a demanda por água 

para a etapa de construção de poços. 

Especificação do Gás Natural 

Poder Calorífico 34,67 MJ/m³  
Produção Diária 2,10 x 108 m³  

Produção Energética Diária 7,28 X 109 MJ/d  
Consumo de Água 2,63 x 10-2 L/MJ  

Consumo de Água Diário 1,92 x 108 L  
Volume médio comportado por um 

Caminhão Pipa 
3 x 104 L 

 
Número de caminhões 6,39 x 103 Unidades  

 

7.2.4.2 Comparação com Outros Estudos 

Burnham et al (2012) analisaram as emissões de GEE na produção de gás natural 

convencional e de folhelho nos EUA e evidenciaram sua importância, especialmente no 

que diz respeito a fugas de metano na etapa de construção da infraestrutura e de 

produção do gás (no presente estudo, inseridas na mesma etapa nomeada “produção”), 

como mostra a Figura 54. O processamento do gás também foi considerado, embora 

com resultados mais modestos. Os resultados são dados em CO2e, significando que o 

estudo cumpriu a etapa de Caracterização, onde as emissões foram classificadas em 

categorias de impacto (no caso analisado, emissões de GEE).  

Em consonância com o presente trabalho, as emissões oriundas da fuga de metano 

nos resultados do referido estudo são significativas, amplificadas, ainda, pelo alto valor 

do fator de conversão do metano para gás carbônico equivalente (Global Warming 

Potential) utilizado na etapa de Caracterização. A combustão envolvida em todas as 
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etapas do ciclo de vida do produto também contribui consideravelmente para os 

impactos finais, como se vê na Figura 54. Uma diferença entre os dois trabalhos, 

contudo, diz respeito aos limites do sistema estudado, já que Burnham et al (2012) 

incluíram em sua análise a etapa de queima do combustível. Esta etapa foi, de fato, a 

que mais influenciou os resultados do estudo.  

 

Figura 54 Resultado de ACV mostrando emissões de GEE oriundos do ciclo de vida do gás 

convencional e do gás de folhelho nos EUA, em horizontes de 20 e 100 anos. Fonte: adaptado de 

Burnham et al, 2012. 

Chang et al (2014) também analisaram o impacto do ciclo de vida do shale gas em 

termos de emissões de GEE, restringindo seu escopo à etapa de produção do 

combustível (shale-to-well) na China. Também nesta análise, as emissões relacionadas 

à fuga de metano representam importante contribuição para o impacto final, 

apresentado em CO2e.  

Diferentemente do presente estudo, porém, essas emissões de metano são 

superadas pela emissão de CO2 na etapa de produção do gás. Avalia-se que esta 

diferença se dá pela inclusão dos impactos da produção e preparação do diesel utilizado 

nesta etapa no escopo do sistema estudado, o que pode ser um indicativo para que 

futuros estudos incluam esses fluxos em seus limites. Adicionalmente, o diesel tem 

participação significativa na geração de eletricidade em Chang et al (2014), 

diferentemente do caso brasileiro, considerado no presente trabalho. Novamente, as 

diferenças de localidade e das etapas incluídas nos limites do estudo dificultam a 

comparação quantitativa entre os dois.  
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Em 2014, o National Energy Technology Laboratory publicou estudo de ACV em que 

procura avaliar os impactos do ciclo de vida de vários tipos de gás natural produzidos 

nos EUA, incluindo os gases de folhelho de Barnett e Marcellus (NETL, 2014). O sistema 

estudado foca na etapa de upstream da cadeia de produção do gás – isto é, sua 

extração, processamento primário e transporte até a UPGN - e entre os resultados está 

o impacto sobre recursos hídricos, dispostos na Figura 55. 

 

Figura 55 Resultados do ACV sobre de gás natural nos EUA para a etapa de extração, em 

impacto sobre recursos hídricos, classificados por reserva. Fonte: NETL, 2014 

 

Esses resultados se aproximam daqueles encontrados no presente estudo: na 

avaliação da potencial produção da Bacia do Amazonas, o consumo de água envolvido 

na etapa extração foi de 2,6 x 10-2 L/MJ, ficando entre os resultados obtidos no estudo 

do NETL para a produção em Marcellus Shale (1,9 x 10-2 L/MJ) e Barnett Shale (5,2 x 

10-2 L/MJ). Essa variação entre os impactos da extração de gases produzidos a partir 

de diferentes formações pode ser explicada pela produtividade particular de cada uma. 

Assim, se, na média, os poços de um play tendem a ser mais produtivos, o consumo de 

água por unidade de volume de gás oriunda daquele play será menor que no caso de 

outro play cujos poços sejam, em média, menos produtivos (NETL, 2014). 

Outro estudo do NETL, do mesmo ano, demonstra os resultados de um ACV 

realizado para o gás natural convencional produzido nos EUA para geração de 

eletricidade. Na falta de um estudo de ACV realizado até o momento para o gás natural 

produzido no Brasil com resultados apresentados de forma desagregada, anteriormente 

à etapa de Caracterização, o trabalho do NETL foi escolhido para comparação com o 
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presente estudo, ainda que a diferença entre os cenários produtivos dos EUA e do Brasil 

possa gerar eventuais distorções nessa comparação. 

O estudo do NETL apresenta seus resultados divididos por GEE emitido e 

agregados para a fase de produção como um todo, envolvendo, como no presente 

trabalho, a montagem dos dutos de produção, a construção de poços e workovers. A 

comparação entre os resultados dos estudos é mostrada na Tabela 28. 

Tabela 28 Comparação entre os impactos do Gás de Folhelho da Bacia do Amazonas e do Gás 
Natural Convencional Produzido nos EUA 

Emissões de GEE nas Etapas de Produção (g/MJ) 

Indicador 
Gás de Folhelho 

da Bacia do 
Amazonas 

Gás Convencional 
Norte-Americano 

(NETL, 2014) 

CO2 4,17 3,17 

N2O 4,05 x 10-5 1,01 x 10-4 

CH4 1,62 x 10-1 3,19 x 10-1 

 

Nota-se que as emissões de CO2 foram maiores para a produção do gás de folhelho 

da Bacia do Amazonas. Uma possível explicação envolve a operação do maquinário 

exigida na etapa de fraturamento hidráulico da rocha. Observe-se, contudo, que essa 

diferença seria ainda maior se fosse considerada a etapa de transporte da água até o 

sítio de produção do gás não convencional, com o aumento na emissão de CO2 

associado à movimentação de veículos. Essa observação também se aplica à emissão 

do N2O, menor para o gás de folhelho, mas que seria afetada pela inclusão no sistema 

estudado do transporte da água até o local de produção. 

Em relação às emissões de CH4, os resultados foram maiores para o gás 

convencional norte-americano. Assim, diante dos valores de GWP do metano e dos 

demais poluentes analisados, indicados na Tabela 1 (seção 3.2), pode-se facilmente 

calcular que os impactos globais, em CO2e, são significativamente maiores para o caso 

do gás convencional norte-americano. Recomenda-se que futuras análises sejam feitas 

com dados da produção de gás natural convencional no Brasil e que os resultados sejam 

comparados com aqueles do presente estudo, reconhecendo-se aí a oportunidade de 

avançar no debate a respeito da produção de gás não convencional no país. 
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8 Conclusão 

O grande salto na produção de gás natural norte-americana nas últimas décadas 

evidenciou o importante papel que o gás de folhelho poderá assumir no futuro próximo 

em termos de oferta energética no cenário mundial. Neste sentido, países que buscam 

garantir o abastecimento energético interno e, por vezes, assumir um papel de 

exportador de energia, já vêm iniciando a exploração e produção deste tipo de recurso 

em seus territórios. 

Embora esse ainda não seja o caso do Brasil, o passado recente deixa claro que os 

saltos de desenvolvimento e de consumo de energia que o país experimenta 

periodicamente estariam melhor assegurados no caso de uma matriz energética mais 

diversificada e independente de importações de países vizinhos. Assim, diante das 

estimativas de volumes recuperáveis de gás de folhelho no Brasil feitas por entidades 

especializadas, a perspectiva da produção deste recurso em território nacional faz-se 

importante, e estudos neste sentido poderão abrir caminho para o desenvolvimento 

desta produção a médio prazo.  

Existem, porém, gargalos importantes a serem considerados no desenho da 

estratégia de produção do shale gas brasileiro. O mercado consumidor 

consideravelmente menor que em países como EUA e da Europa, por exemplo, reduz 

os incentivos a eventuais produtores para venda no mercado interno. Além disso, há 

poucos estudos sendo realizados até o momento visando a identificar e detalhar as 

características de rochas com potencial de abrigarem o recurso. 

Outro ponto específico que afeta diretamente a capacidade de desenvolvimento da 

indústria de shale gas diz respeito à legislação vigente no país. Diferentemente dos 

EUA, em que as leis ajudaram a promover a exploração e produção do recurso, no Brasil 

ainda há entraves a respeito do direito de propriedade sobre reservas subterrâneas e 

acesso à rede de gasodutos. Some-se a isso a inexperiência em leilões de blocos para 

exploração de folhelhos, bastante diferentes dos blocos para exploração convencional 

devido à diferença na extensão superficial dos reservatórios. 

Em termos de infraestrutura, a relativamente pequena rede de gasodutos brasileira, 

sobretudo em regiões que podem abrigar o shale gas, dificulta o transporte até a UPGN 

e o mercado consumidor, acabando por encarecer a produção. É certo, contudo, que, 

nos estágios iniciais da produção, as grandes extensões dos folhelhos podem propiciar 

a exploração próxima aos pontos de destino. O fato de a Petrobras ser responsável pela 

produção de mais de 80% do gás natural brasileiro, aliado ao planejamento da 
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companhia para os próximos anos, também sugere que a produção de gás de folhelho 

não deverá ser priorizada no curto e médio prazo. 

O presente trabalho buscou analisar o potencial de produção do shale gas no Brasil 

a partir de uma analogia entre bacias nacionais e dos EUA. Este método foi escolhido 

devido à disponibilidade de dados geológicos e de produção dos plays norte-americanos 

frente à pequena quantidade de estudos sobre as bacias brasileiras. Ainda assim, esses 

poucos estudos permitiram selecionar dados geológicos e geoquímicos objetivos para 

a comparação entre as formações, o que permitiu o estabelecimento de uma analogia 

bem fundamentada entre a Bacia do Amazonas e Haynesville Shale. Destaque-se, 

contudo, que este método apresenta lacunas importantes, notadamente em relação à 

ocorrência de sweet spots, que não podem ser mapeados sem estudos mais 

aprofundados da área em questão. Não obstante, considerou-se que, por ser o único 

método disponível, trata-se de estratégia válida para um estudo inicial sobre o tema da 

produção de gás de folhelho no Brasil em uma bacia específica. 

A produção de shale gas no mundo é sempre acompanhada de discussões sobre 

seus potenciais impactos ambientais. Levando isso em conta, também se buscou neste 

trabalho avaliar os impactos da eventual produção do gás de folhelho na Bacia do 

Amazonas através de uma Análise do Ciclo de Vida do produto. Partindo da analogia 

então estabelecida, utilizaram-se dados da bacia de Haynesville quando não 

indisponíveis aqueles da própria bacia brasileira. Onde foi possível, os dados relativos 

ao ciclo de vida do gás foram preenchidos conforme a realidade nacional, como no caso 

da matriz de energia elétrica que abasteceu os processos e do transporte do gás do 

sítio de produção à UPGN. 

Os impactos foram analisados em termos de emissões de poluentes locais, gases 

de efeito estufa (GEE) e consumo de água, por serem estes alguns dos impactos mais 

importantes da produção do shale gas. Os resultados foram então comparados com 

outros estudos, ressaltando-se a dificuldade em realizar comparações quantitativas em 

relação a estudos com escopos diferentes. 

Os indicadores finais encontrados no estudo foram ao encontro da expectativa 

inicial, isto é, ressaltaram a criticidade da utilização dos recursos hídricos na etapa de 

fraturamento hidráulico, bem como da fuga de metano (emissões fugitivas) e das 

emissões de gás carbônico – estas oriundas da utilização de combustíveis fósseis –

envolvidas em todos os processos do sistema analisado. Dado que não há escassez 

significativa na região Amazônica, a questão da água pode não ser a mais crítica na 

região, sobretudo quando comparada à emissão de poluentes locais e de GEE. Em 
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relação à produção norte-americana de gás convencional, os impactos do ciclo de vida 

do gás de folhelho na Bacia do Amazonas se mostraram menos significativos em termos 

de emissões de GEE. 

Embora não tenha feito parte do sistema analisado, a intensa movimentação de 

veículos para o abastecimento de água no sítio de produção pode ter impacto 

significativo no ecossistema amazônico, tanto em termos de impacto sobre a sociedade 

local quanto de emissão de poluentes e de utilização do solo. Desde que possível, essa 

etapa deverá ser incluída em estudos posteriores que queiram investigar de forma mais 

robusta os potenciais impactos relacionados à produção de gás de folhelho no Brasil. 

Além disso, também se recomenda, para futuros trabalhos a respeito deste tema, a 

inclusão de análises de sensibilidade para quantificar a importância da mudança das 

fontes de energia elétrica nos impactos finais do ciclo de vida do produto; isso se justifica 

pela sazonalidade e imprevisibilidade inerentes à energia hidrelétrica, que compõe a 

maior parte da matriz energética brasileira. Por fim, considera-se oportuna a realização 

de estudos de ACV sobre o gás convencional brasileiro, para comparação com os 

resultados aqui apresentados. 
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Anexo I – Memória de Cálculo da Comparação Entre Bacias Norte-

Americanas e Brasileiras 

 

Tabela A.1 Memória de cálculo da comparação a partir das propriedades geológicas e 
geoquímicas das entre bacias norte-americanas e brasileiras 

Elemento 1 Elemento 2 
Diferença de 

Profundidades  
Diferença de 
Espessuras  

Diferença de 
Porosidades 

Diferença 
de COTs 

Diferença 
de Ro 

Ponderação 
Final 

Fayetteville Paraná 9000 190 1 4,9 1,2 18 

Fayetteville Amazonas 7000 105 1 4,4 1,3 14,75 

Fayetteville Solimões 6000 10 1 4,7 1,1 12,9 

Marcellus Paraná 6250 175 4 10 0,2 22,2 

Marcellus Amazonas 4250 90 4 9,5 0,3 18,95 

Marcellus Solimões 3250 5 4 9,8 0,1 17,2 

Woodford Oeste Paraná 3500 150 3 4,5 0,1 12,6 

Woodford Oeste Amazonas 1500 65 3 4 0 9,15 

Woodford Oeste Solimões 500 30 3 4,3 0,2 8,3 

Woodford Central Paraná 8000 50 2 2 0,1 12,6 

Woodford Central Amazonas 6000 35 2 1,5 0 9,85 

Woodford Central Solimões 5000 130 2 1,8 0,2 10,3 

Eagle Ford Paraná 6000 100 5 2,3 0,2 14,5 

Eagle Ford Amazonas 4000 15 5 1,8 0,1 11,05 

Eagle Ford Solimões 3000 80 5 2,1 0,3 11,2 

Barnett Paraná 5500 0 0,5 2,5 0,2 8,7 

Barnett Amazonas 3500 85 0,5 2 0,1 6,95 

Barnett Solimões 2500 180 0,5 2,3 0,3 7,4 

Haynesville Paraná 1000 50 4,5 0,3 0,4 6,7 

Haynesville Amazonas 1000 35 4,5 0,2 0,5 6,55 

Haynesville Solimões 2000 130 4,5 0,1 0,3 8,2 

 

Tabela A.2 Fatores de ponderação utilizados para cada propriedade na comparação entre 
bacias norte-americanas e brasileiras. 

  
Diferença de 

Profundidades  
Diferença de 
Espessuras  

Diferença de 
Porosidades 

Diferença de 
COTs 

Diferença de 
Ro 

Fator de 
Ponderação 

10-3 10-2 1 1 1 

 


