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Os blocos objeto da licitação estão
localizados em bacias sedimentares com
potencial para petróleo e gás natural. O
exercício das atividades de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural
estão previstas em sistemas petrolíferos

Concessões na Bacia do  Paraná: 
Estado de São Paulo

estão previstas em sistemas petrolíferos
convencionais, possibilitando também,
exercer atividades de Exploração e
Produção em Recursos Não
Convencionais conforme disposições
contratuais e Legislação Aplicável.



Estado do Paraná
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O SISTEMA AQUÍFERO INTEGRADO 
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O “XISTO” (Folhelho = 
shale)

Visto ao 
microscópio 
eletrônico

(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf)







O PROCESSO : Fracking

(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf)



O PROCESSO : Fracking

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



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

O PROCESSO : Fracking

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



OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO:

http://1.bp.blogspot.com/-Zlh4FLAlLHc/UM2Xx6nGaxI/AAAAAAAADzk/qihHIfBKa4g/s1600/fraturamento-
hidr%C3%A1ulico+%282%29.jpg



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







But the main issue is water disposal: 
the flowback water can only be 
recycled at most three times before it 
has to be disposed. In US they truck 
the water in and out, but in the UK they 
may have to build pipelines, which 
costs." Field says if best practice is costs." Field says if best practice is 
followed, fracking can be done safely, 
but following the UK's strict water 
regulations correctly will be expensive. 
"Due to the population density and 
relative shortage of land, plus the cost 
of meeting more stringent regulations, 
the costs of production will be at the 
very least 50% higher than in the US,"



Penn State Professor of Geoscience, Terry 
Engelder, “o pai do Marcellus Shale”:

“O fracking é uma tecnologia nova. A indústria do
gás está aprendendo à medida que faz, e
precisamos dar-lhes uma chance para fazê-loprecisamos dar-lhes uma chance para fazê-lo
direito.” Ele então citou John F. Kennedy, pedindo
a nós da audiência “pergunte o que podemos
fazer por nosso País”, e agradecendo por nosso
patriotismo, por viver no coração daquela que ele
chamou “the sacrifice zone.”
http://www.ragingchickenpress.org/2012/03/17/why-fracking-
epitomizes-the-crisis-in-american-democracy-profiteering-and-the-
good-american/



Engelder disse que ele acredita que os
Pennsylvanianos precisam sacrificar-se para
manter seu “lifestyle”. “Meu coração vai para os
proprietários cujos direitos foram feridos”, ele disse.
“É deste tipo de sacrifício que estamos falando. É 
um sacrifício necessário.” Engelder espera que osum sacrifício necessário.” Engelder espera que os
empresários virão a reconhecer este sacrifício: “Se 
o fizerem”, ele disse, “eles se tornarão mais
cuidadosos e sensíveis”.

http://www.ragingchickenpress.org/2012/03/17/why-fracking-epitomizes-
the-crisis-in-american-democracy-profiteering-and-the-good-american/



Estudo mundial completo: 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
“T echnically Re coverable Shale Oil and Shale
Gas Resources: An Assessment of 137 Shale
Formations in 41 Countries Outside the United
States” (junho de 2013):
tem capítulos especiais sobre o Brasil e a 
Argentina, por exemplo. 
No caso do Brasil, na bacia do Paraná a formação 
mais importante seriam os folhelhos devonianos da 
formação Ponta Grossa... (mas com teores muito 
abaixo dos econômicos; sobre o Irati há muito 
pouca ênfase no relatório.



A ÁGUA QUE SAI:
Cerca de 40% do fluido utilizado volta para a
superfície, e contém tanto gás natural
(principalmente metano, mais propano, butano e
etano) como dióxido de carbono, sulfeto de
hidrogênio, nitrogênio e hélio; salmouras naturaishidrogênio, nitrogênio e hélio; salmouras naturais
da rocha, assim como elementos traços de
mercúrio, arsênico e chumbo; material radioativo
como rádio, tório e urânio; e compostos orgânicos
volatéis como benzeno. “Aqui repousam os
desafios e as oportunidades para as companhias
que trabalham com águas e efluentes…”



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



Water comes out
Approximately 10-40% of the fluid returns to the 
surface. This flowback fluid is lucrative yet pretty nasty 
stuff, and yet another source of controversy.
As well as the target natural gas (mostly methane plus 
propane, butane, and ethane), the flowback water 
contains other gases such as carbon dioxide, hydrogen contains other gases such as carbon dioxide, hydrogen 
sulphide, nitrogen and helium; naturally-occurring brine, 
trace elements of mercury, arsenic and lead; naturally 
occurring radioactive material (radium, thorium, 
uranium); and volatile organic compounds that easily 
vaporise into the air, such as benzene. Herein lay the 
challenges and opportunities for water and wastewater 
companies.



Increased stray gas 
abundance in a subset of 
drinking water wells near 
Marcellus shale gas 
extraction

EVIDÊNCIAS DE CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA

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





http://protectingourwaters.wo

rdpress.com/2013/08/21/texa

s-drought-frack-the-water-

frack-the-climate-approach-

water-bankruptcy/



Notícia do The Guardian (theguardian.com, Wednesday 5 
February 2014 16.01), afirma: “Fracking is depleting water 
supplies in America's driest areas; from Texas to 
California, drilling for oil and gas is using billions of gallons 
of water in the country's most drought-prone areas”

Segundo Suzanne Goldenberg, correspondente nos
USA, “A corrida da América pelo óleo e gás está diminundiUSA, “A corrida da América pelo óleo e gás está diminundi
os suprimentos de água nas áreas mais secas e sujeitas à 
escassez de água, do Texas à Califórnia”…

http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/05/frac
king-water-america-drought-oil-gas



NA  BACIA GEOLÓGICA D0 PARANÁ:









http://www.eia.gov/forecasts/ieo/more_highlights.cfm





No BRASIL:



A Diretora-Geral da ANP afirmou literalmente,
perante o CEDES DA Câmara dos
Deputados, no dia 12/06/2013, que “Neste
momento, qualquer coisa que acene commomento, qualquer coisa que acene com
o gás ‘não convencional’ como uma
realidade, não é possível” (cf.
http://www2.camara.leg.br/a-
camara/altosestudos ) ...



“Observa-se a ausência de estudos
ambientais preliminares e mesmo de
conhecimento de importantes carac-
terísticas geológicas para as áreas
ofertadas pela ANP …” alerta o Grupo de
Trabalho Interinstitucional de AtividadesTrabalho Interinstitucional de Atividades
de Exploração e Produção (GTPEG),
formado por membros do Ibama, MMA e
ICMBio, “… com isso não é possível
neste momento uma avaliação segura e
um planejamento...” para o fracking.





John Cherry, do Canadian Council of Academies
(CCA) (28/11/2013):
“Os impactos potenciais abrangem a
contaminação da água, a saúde humana e as
mudanças climáticas. Há muitas questõesmudanças climáticas. Há muitas questões
relevantes para as quais o conhecimento
cientifico é débil ou quase não existente devido
à falta de pesquisa e monitoramento (…) dos
impactos ambientais do gás de xisto.”
https://www.eventbrite.ca/e/distinguished-speakers-on-campus-
presentation-by-john-cherry-tickets-8889632129



...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 ouexploração 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).”



Um exemplo perverso:
“A Polônia corteja os empresários do Xisto

numa última tentativa de obter
financiamentos” - Jan 30, 2014

“A Polônia, que tem os maiores depósitos de 
Gás de Xisto da Europa, apelou aos
empresários estrangeiros que fiquem, depoisempresários estrangeiros que fiquem, depois
que a Exxon Mobil Corp. (XOM), Marathon Oil 
Corp. e Talisman Energy Inc. deixaram o país.
O Ministro do Ambiente, Maciej Grabowski, 
nomeado em Novembro, encontrou-se com os
investidores e prometeu remover as barreiras
regulatórias, em um esforço para deter o 
exodus…



A Polônia, maior detentor de reservas de gás de 
xisto, segundo a U.S. Energy Information
Administration (EIA), procurou reavivar as 
pesquisas, depois que os investidores
estrangeiros se retiraram, citando questões
rregulatórias e de taxas, e resultados pobres
nos poços. Dois meses atrás o Premier nos poços. Dois meses atrás o Premier 
Donald Tusk demitiu o ministro encarregado
de definir os regulamentos para o gás de 
xisto, e  nomeou Grabowski  para “tomar as 
rédeas”.
http://www.bloomberg.com/news/print/2014-01-
30/poland-woos-shale...



The country is still far from winning the battle, 
according to Snyder, who called Grabowski’s
ambition to have 200 wells in the next few years 
“wildly optimistic and not achievable.” So far, 
only San Leon, 3Legs and BNK Petroleum Inc. only San Leon, 3Legs and BNK Petroleum Inc. 
(BKX) have announced plans to drill this year, 
and only one well each. Italy’s Eni SpA (ENI) 
has one Polish license left after letting two 
others expire….



https://www.google.com.br/search?q=Poland+W
oos+Shale+Explorers+in+Last+Bid+to+Get+Fin
ancing+-

Conferir em :

ancing+-
+Bloomberg&oq=Poland+Woos+Shale+Explorer
s+in+Last+Bid+to+Get+Financing+-
+Bloomberg&aqs=chrome..69i57.6711j0j8&sour
ceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8







1 - Formação,no âmbito Federal, de uma
“Comissão de Alto Nível", semelhante à
“Harnessing Science and Technology to

Understand the Environmental Impacts of Shale

Gas Extraction”*, criada pelo MMA do Canadá,

PROPOSTAS:

Gas Extraction”*, criada pelo MMA do Canadá,
com a missão de efetuar análise técnica,
econômica e ambiental sobre a conveniência de
explotação de gás de xisto no Brasil;

*(http://www.scienceadvice.ca/en/assessments/in-
progress/shale-gas.aspx)



2 - Exigir que o Governo promova, antes de
autorizar a extração do Gás de Xisto por Fracking,
uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)*
nas bacias sedimentares licitadas para exploração
do gás de xisto. Essa exigência, que tem pleno

PROPOSTAS:

do gás de xisto. Essa exigência, que tem pleno
amparo no artigo 225, parágrafo 1, item IV da
Constituição de 1988, já foi recomendada pelo
Sub-Procurador Geral da República em
18/09/2013.
(* A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da CF
aprovou em março de 2005 o Projeto de Lei 2072/03, do deputado
Fernando Gabeira (PV-RJ), que torna obrigatória a realização da
Avaliação Ambiental Estratégica – AAE nestes casos)



3 - Chamar a atenção dos Governos dos
Estados abrangidos pela licitação para que
acompanhem o processo e adotem as medidas
cautelares julgadas necessárias, não apenas
do ponto de vista da contaminação dos

PROPOSTAS:

do ponto de vista da contaminação dos
recursos hídricos, mas também dos aspectos
de ocupação dos espaços, que poderão
transformar extensos territórios da agroindústria
em fugazes “territórios do fracking”,
comprometendo permanentemente os
principais aspectos produtivos locais.



"NÃO F...(frack) MINHA MÃE."
YOKO ONO e SEAN LENNON

Escutem,gente!
Escutem minha música.
Sobre algo que vocês concordam está errado.
Não há mais nenhum lugar na Terra para descobrir.
Então por favor, não f... minha mãe.
Não f... minha mãe.
Porque não tenho outra.
Não f... minha mãe.
Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer.
Mas, não f... minha mãe.
(VOZ DO HOMEM DO ÓLEO)
Aguente filho! Escute se você quiser.
Você não pode dizer a um homem onde enfiar sua broca.
Uma vaca não sabe o que é bom para o útero dela.

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

Portanto estou indo f... sua mãe.
Não f... minha mãe.
Porque não tenho outra.
Não f... minha mãe.
Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer.
Mas ,não f... minha mãe.
Não podemos deixar que o mundo aqueça cada vez mais.
Não podemos deixar...
Hidrocarbonetos aromáticos poli-nucleares em nossa água.
Teratógenos carcinógenos.
O suficiente para fazer você apagar.
Então por favor, não f... minha mãe.
Não f... minha mãe.
Porque não tenho outra.
Não f... minha mãe.
Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer.
Porém, não f... minha mãe.
http://valdenorenglish.blogspot.com.br/2013/06/dont-frack-my-mother.html


