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A primeira interrogação que se fazem os 

astrônomos, quando descobrem um 

novo e longínquo planeta, é pela 

presença de água livre na sua superfície. 

Este será considerado o primeiro indício 

da possibilidade de existência, lá, de 

formas de vida semelhantes às que 

conhecemos na Terra. 



A ocorrência da água na superfície da 

Terra - em suas diversas formas: água 

(líquida), gelo, vapor d’água – é 

condicionada por inúmeros fatores, os 

quais resultam em frequentes trocas de 

estado e num contínuo deslocamento, 

sistematizado pelos estudiosos no assim 

chamado “Ciclo Hidrológico”, ou “Ciclo 

da Água”  





Os fatores que garantem este ciclo são muito 

especiais, como a atração gravitacional, a rotação 

da terra em torno de seu eixo a cada 24 horas, o 

relevo terrestre e a distância do “nosso” Sol, o 

verdadeiro “motor” de todo o ciclo – a principal fonte 

de energia da Terra. 

Ou, no dizer do Antonio Donato Nobre: 

“A Terra é uma improbabilidade estatística” 

Chama a atenção, também, a diversidade dos 

ambientes de armazenamento da água: nos 

oceanos, na atmosfera, no gelo, nos rios e lagos, e 

nas rochas do subsolo.  



A primeira interrogação que se fazem os 

astrônomos, quando descobrem um 

novo e longínquo planeta, é pela 

presença de água livre na sua superfície. 

Este será considerado o primeiro indício 

da possibilidade de existência, lá, de 

formas de vida semelhantes às que 

conhecemos na Terra. 

A distribuição da água nesses ambientes, no entanto, é 

extremamente desigual: 
 



Praticamente 30% de toda a água doce, a água 

subterrânea é aquela que preenche os poros e as 

fraturas das rochas, abaixo do nível freático, 

constituindo os aquíferos.  

 
AQUÍFERO = ROCHA COM ÁGUA 

 

Entre os inúmeros aquíferos existentes, o Sistema 

Aquífero Guarani (SAG) é, sem dúvida, o mais 

importante do Cone Sul da América, e objeto de 

estudo, junto com o Sistema Aquífero Serra Geral 

(SASG), do Projeto REDE GUARANI/SERRA 

GERAL. 



http://g1.globo.com/bom-dia-

brasil/noticia/2013/04/anp-inclui-o-gas-na-proxima-

rodada-de-leiloes-para-campos-de-gas.html 

 

Edição do dia 17/04/2013  

 

ANP inclui gás de xisto na próxima rodada de 

leilões para campos de gás 

O primeiro leilão será no fim de outubro. A 

decisão é para incentivar a exploração de gás 

natural e aumentar a segurança energética no 

país. 
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É oficial: 

A Agência Nacional do Petróleo – 

ANP - anunciou a decisão de incluir 

o chamado “Gás de Xisto”, obtido 

por fraturamento da rocha (shale gas 

fracking), na próxima licitação, em 

novembro, de campos de gás 

natural em bacias sedimentares 

brasileiras. 
 



A exploração de Gás de Xisto, apontada 

como responsável por um formidável “boom” 

econômico, principalmente nos Estados 

Unidos, tem sido muito questionada pelos 

riscos e danos ambientais envolvidos. 

Enquanto o gás natural e o petróleo ocorrem 

em rochas porosas ou fraturadas com 

estruturas geológicas e nichos próprios, o gás 

de xisto impregna toda uma rocha ou 

formação geológica impermeável. 



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

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

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

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

Increased stray gas 

abundance in a subset of 

drinking water wells near 

Marcellus shale gas 

extraction 
 



O “XISTO” (Folhelho = 

shale) 

Visto ao 

microscópio 

eletrônico 

(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf) 



Shale Gas Fracking – Gás de Xisto por Fraturamento 





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



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

 



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

shale gas in commercial quantities. 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=11611  (acesso: 21/07/2013) 

 

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


http://1.bp.blogspot.com/-

Zlh4FLAlLHc/UM2Xx6nGaxI/AAAAAAAADzk/qihHIfBKa4g/s1600/fraturament

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



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



Das demais ocorrências no mundo, quais 

serão economicamente recuperáveis ? 

 

 

 

 



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



(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf) 

 





Preocupação ainda maior: os grandes 

volumes de água necessários, e que 

retornam à superfície, poluídos por 

hidrocarbonetos e por outros compostos e 

metais presentes na rocha e nos próprios 

aditivos químicos utilizados, exigindo 

carissimas técnicas de purificação e de 

descarte dos resíduos finais (inclusive, re-

injeção na rocha.) 



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



“Água e energia sempre tiveram uma relação 

muito estreita, mas o gás de xisto e a água 

são particularmente íntimos. A água é 

essencial para o gás do xisto e existe um 

mercado crescente, cujo valor estimado é de 

US$ 100 bilhões, só nos Estados Unidos, para 

o tratamento das águas residuais.” 

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

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

gas-fracking.html  (acesso em 03/07/2013) 
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A própria captação desta água pode 

representar uma forte concorrência com 

outros usos considerados preferenciais, 

como o abastecimento humano e a 

dessedentação de animais, em áreas ou 

períodos com deficiência hídrica no País 

(Bacia do Parnaíba, por exemplo), ou uma 

ameaça às reservas consideradas 

“mineráveis” de aquíferos profundos, como o 

Aquífero Guarani, na Bacia do Paraná. 
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Folhelho 

Irati = Xisto 

Betuminoso 

Localização do SAIG/SG, mapa e perfil 
hidrogeológico do Estado de Santa Catarina. 



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

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

 EM SANTA CATARINA  
 



Aquífero 

Aquífero 
Guarani 

Serra Geral 

“Xisto” 

Tubo 
por 
onde 
passa a 
mistura 
de gás e 
água 
poluída 

Fratura 

GÁS DO XISTO AMEAÇA O 
AQUÍFERO GUARANI 

(Ilustração modificada de http://www1.folholemica.uol.com.br 
/mercado/2013/04/1263225-po-gas-de-xisto-tera-leilao-no-brasil-em-outubro.shtml) 
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Muitas dessas fraturas já permitem a 

penetração de águas sulfatadas de 

estratos inferiores no SAG, ou de flúor e 

até óleo “morto” no SASG. 

Esses processos podem ser reativados 

pelas “explosivas” pressões  

empregadas no processo de 

fraturamento para extração do gás de 

xisto, de acordo com os diagramas de 

Nanni (2011). 

 



(Cf. Arthur S. Nanni, 2011) 



 (Cf. Arthur S. Nanni, 2011) 



No Brasil, o Plano Decenal de 

Expansão de Energia – PDE 2012—

2021, lançado em janeiro de 2013, 

expõe uma relativa abundância de 

petróleo e gás natural, inclusive em 

novos campos em terra firme 

(onshore) 



Ele prevê “a ampliação da produção de 

petróleo de 2,1 para 5,4 milhões de 

barris/dia e da produção de gás natural, 

de 65,9 milhões para 190 milhões de 

m³/dia”, ou seja, cerca de três vezes 

maior do que a demanda prevista para 

2021. 



Neste cenário positivo, parece não haver 

justificativa econômica ou de demanda 

para licitar imediatamente uma fonte tão 

polêmica de gás – o chamado “Gás de 

Xisto”. Aliás, ele não é sequer citado no 

Plano 2012—2021. Por que a pressa, 

agora, em colocar na pauta de licitação a 

explotação desse tipo de jazida? 



Em palestra apresentada dia 12 de junho ao 

CEDES – Centro de Estudos e Debates 

Estratégicos da Câmara Federal - a 

Diretora-Geral da ANP, Magda 

Chambriard, ressaltou a necessidade de 

aprofundamento no conhecimento geológico 

dos folhelhos brasileiros geradores de 

petróleo e gás antes de licitar quaisquer 

áreas para exploração do Gás de Xisto, 

“sendo os cálculos atuais de reservas ainda 

muito preliminares”. 



Enquanto a mesma Diretora-Geral da ANP 

afirmou literalmente, perante o CEDES, que 

“Neste momento, qualquer coisa que 

acene com o gás ‘não convencional’ como 

uma realidade, não é possível”  
(cf. http://www2.camara.leg.br/a-camara/altosestudos ) 
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(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf,  
na FECOMÉRCIO, SP, em 17 de maio de 2013: 



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

Imprensa da ANP, dava conta de que  

 

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

exploração de gás natural (convencional ou 

não), será realizada nos dias 28 e 29 de 

novembro.  A ANP está preparando as 

exigências que deverão ser seguidas pelas 

empresas que pretendam explorar o gás de 

xisto, para que ela ocorra com absoluta 

segurança (sic).”  



O grande perigo de poluição das águas 

superficiais e das estratégicas reservas 

de águas subterrâneas vem agora, pois, 

literalmente “de baixo”, mimetizando a 

escalada geométrica do consumismo 

globalizado e da concentração do capital 

e colocando, paradoxalmente, cada vez 

mais em risco a qualidade da vida das 

espécies que habitam a Terra.  



Ou, como diz Enrique Viale, advogado ambientalista 

e candidato a deputado na Argentina: 

“Nosotros vamos por la cuestión de fondo, queremos 

discutir el modelo de desarrollo, qué se entiende por 

desarrollo. Queremos que ese debate sea 

permanente. Queremos decidir quién decide que 

pasa en los territorios. Si la decide una elite de 

funcionarios burócratas, las corporaciones, o que la 

decida el pueblo. Esa es la transición de los 

“recursos naturales” a los “bienes comunes”. 

Cuando la población decide qué hacer, defender sus 

políticas de vida.”  



O que estamos solicitando às autoridades 

responsáveis pela liberação  da explotação do 

Gás de Xisto no Brasil, em especial a ANP, o 

CNPE e  em última instância  a Presidenta  da 

República, a quem já enviamos carta neste 

sentido, é  que seja sustada a licitação de 

áreas para explotação de Gás de Xisto, por 

um período suficiente para aprofundar os 

estudos  sobre a real potencialidade e os 

possíveis prejuízos ambientais  dessa perigosa 

técnica (5 a 10 anos?).  



Em uma Mesa Redonda na 65ª Reunião 

Anual da  SBPC, apresentamos esta 

proposta, e a de que estes estudos deverão 

envolver a participação de cientistas da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), da Academia Brasileira de 

Ciências e das Universidades, antes de o 

Brasil embarcar numa aventura de 

consequências imprevisíveis, ainda mais 

com relação ao Sistema  Aquífero Guarani.  



Em consequência, a Diretoria Nacional da 

SBPC enviou a seguinte carta: 

 

São Paulo, 5 de agosto de 2013 

SBPC-081/Dir. 

 Excelentíssima Senhora 

Presidenta DILMA VANA ROUSSEFF  

Presidência da República Federativa do 

Brasil 

   

Senhora Presidenta, 

   



           

  A Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) manifestam a sua 

preocupação com o anúncio da Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) da decisão de 

incluir o chamado “Gás de Xisto”, obtido por 

fraturamento da rocha (shale gas fracking), 

na próxima licitação, em novembro, de 

campos de gás natural em bacias 

sedimentares brasileiras. 



       

 Apesar das notícias publicadas pela Agência Internacional 

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

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

Paraná, do Parnaíba, do Solimões e Amazonas, do 

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

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

mesmas podem ultrapassar no Brasil o dobro desse 

número, deve-se destacar o caráter totalmente preliminar 

dessas possíveis reservas, especialmente devido à falta de 

conhecimento, até o momento, das características 

petrográficas, estruturais e geomecânicas das rochas 

consideradas para esse cálculo, que poderão influir 

decisivamente na economicidade da sua explotação. 



       

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

sucesso tecnológico e econômico apresentado 

principalmente nos Estados Unidos, tem sido muito 

questionada pelos riscos e danos ambientais envolvidos. 

Enquanto o gás natural e o petróleo ocorrem em estruturas 

geológicas e nichos próprios, o gás de xisto impregna toda 

a rocha ou formação geológica. Nesta condição, a 

tecnologia de extração de gás está embasada em 

processos invasivos da camada geológica portadora do 

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

de água e substâncias químicas, podendo ocasionar 

vazamentos e contaminação de aquíferos de água doce 

que ocorrem acima do xisto.  

  

. 



       

 Apesar das notícias publicadas pela Agência Internacional 

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

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

Paraná, do Parnaíba, do Solimões e Amazonas, do 

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

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

mesmas podem ultrapassar no Brasil o dobro desse 

número, deve-se destacar o caráter totalmente preliminar 

dessas possíveis reservas, especialmente devido à falta de 

conhecimento, até o momento, das características 

petrográficas, estruturais e geomecânicas das rochas 

consideradas para esse cálculo, que poderão influir 

decisivamente na economicidade da sua explotação. 



       

 Por outro lado, os grandes volumes de água necessários 

no processo de extração, e que retornam à superfície, 

poluídos por hidrocarbonetos e por outros compostos e 

metais presentes na rocha e os próprios aditivos químicos 

utilizados, exigem caríssimas técnicas de purificação e de 

descarte dos resíduos finais.  A própria captação desta água 

pode representar uma forte concorrência com outros usos 

considerados preferenciais, como, por exemplo, o 

abastecimento humano.   

  

          



       

    É importante destacar, por exemplo, que boa parte das 

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

e parte das reservas do norte da Argentina estão logo 

abaixo do Aquífero Guarani, a maior fonte de água doce 

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

do gás de xisto nessas regiões deveria ser avaliada com 

muita cautela, já que há um potencial risco de 

contaminação das águas deste aquífero. 

 



       

   Nesse sentido, não é cabível que sejam imediatamente 

licitadas áreas de exploração a empresas, excluindo desta 

forma a comunidade científica e os próprios órgãos 

reguladores do País da possibilidade de acesso e 

discussão de todas as informações que poderão ser 

obtidas, por meio de estudos realizados diretamente pelas 

Universidades e Institutos de Pesquisas, com a finalidade 

de obter melhor conhecimento, tanto sobre as propriedades 

intrínsecas das jazidas e as condições de sua exploração, 

como das consequências ambientais dessa atividade, que 

poderão superar amplamente seus eventuais ganhos 

sociais. 

 



       

    Face ao exposto, e tendo em vista os resultados 

das discussões realizadas durante a 65ª Reunião 

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

julho de 2013, solicitamos à Presidenta da 

República, que seja sustada a licitação de áreas 

para explotação de Gás de Xisto, na 12ª Rodada 

prevista para novembro próximo, por um 

período suficiente para aprofundar os estudos, 

realizados por ICTs públicas, sobre a real 

potencialidade da utilização da fratura hidráulica e 

os possíveis prejuízos ambientais.   



 

 

 
 

DON’T FRACK MY MOTHER!!!! 

 

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