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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. 
 



De fato, a água é essencial à 

vida; somos cerca de 70% de 

nosso peso em água, e é através 

dela que se estabelecem todas 

as trocas em nosso organismo: 

tanto o fluxo sanguíneo como a 

digestão dos alimentos e a 

excreção dos resíduos e 

substâncias nocivas, através do 

suor, da urina...  

 

Mas, o que a faz tão especial? 
 







Polaridade = afinidade da água 

tanto por cátions (positivos) como 

por ânions (negativos) das mais 

diversas substâncias: 

  

Água  = solvente universal.  

Ex: NaCl, o sal de cozinha - o 

pólo negativo das moléculas de 

água liga-se ao cátion Na+, e o 

pólo positivo de outras 

moléculas, ao ânion Cl-, 

afastando-os e provocando a 

solubilização do sal. Ou do 

açúcar...  
 







Por isso a água do mar é 

salgada. 

E é assim que os nutrientes 

dos solos são incorporados à 

seiva das árvores e levados 

até as folhas, possibilitando a 

fotossíntese = concentração 

da energia solar. Ou que são 

diluídos os rejeitos 

domésticos ou industriais, 

jogados nos rios. 

E existe um CICLO DA 

ÁGUA: 
 





A existência da água nas suas  

3 formas – água (líquida), gelo, 

vapor d’água  - na superfície da 

Terra é condicionada por 

inúmeros fatores:  

- atração gravitacional,  

- a rotação da terra em torno 

de seu eixo a cada 24 horas, 

-  o relevo terrestre 

-  a distância do “nosso” sol..., 

a lua... 
 



Ou, no dizer do Antonio Donato 

Nobre: 

 

 

 

 

 

“A Terra é uma 

improbabilidade 

estatística” 
 



A distribuição da água nesses ciclo hidrológico, 

no entanto, é extremamente desigual: 

 

a 



Trópico       do                                

Capricórnio 

          Bacia do Prata: Por que não um 

deserto? 

Trópico  do    Câncer 



Bacia  

do Prata 

Sistema Aquífero 

Integrado 

Guarani/Serra 

Geral 

Bacia 

Amazônica 



Rios 

Voadores... 



Apesar dessa abundância de 

chuvas, o ciclo natural das 

águas não consegue mais 

renovar a qualidade todas as 

águas utilizadas: por isso, 

cresce cada vez mais o uso 

das águas subterrâneas, e 

daí a importância de bem 

conhecê-las, para melhor 

utilizá-las. 



A água subterrânea é aquela 

que preenche os poros e as 

fraturas das rochas, abaixo do 

nível do solo.  

 E o aquífero é a rocha que 

contém água, que pode ser 

aproveitada através de poços, ou 

que sai na forma das fontes que 

mantêm nível de base dos rios e 

dos sistemas ecológicos: 

  

AQUÍFERO = ROCHA COM ÁGUA 





REDE GUARANI/SERRA GERAL 

COORDENADOR TÉCNICO EM SC: LUIZ FERNANDO SCHEIBE 

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

 
 



Tipos de 
Aqüíferos: 
S. A. SERRA 
GERAL 
(SASG): 
FRATURADO 
 
SISTEMA 
AQÜÍFERO 
GUARANI  
(SAG): 
POROSO 
 
No. Poços 
cadastrados 
no W de SC, 
até o ano 
2005  
SASG: > 5700 
SAG: 17 



 

Área Total do S. 

Aquífero Guarani: 

1.100.000 km2  (70,2 % 

no Brasil) 

Área do Aqüífero 

Serra Geral: 1.000.000 

km2 

Área de ocorrência do 

Sistema Integrado 

Guarani/Serra Geral 

em SC:  

49.000 km2 

(51,0% do Estado) 

 

Área de Ocorrência do Sistema Aqüífero Integrado Guarani / Serra 
Geral, no contexto da Bacia do Prata 





Ora, até aqui, vimos 

exclusivamente aspectos 

naturais a respeito da água e 

seu ciclo sobre a Terra.  

 

Quando passamos a aproveitar 

o ambiente natural para nele 

viver, nós o transformamos  no 

       meio ambiente...  

das mulheres e dos homens! 
 



Assim, é quando passamos a 

considerar as relações dos 

homens e das mulheres com o 

ciclo das águas que este ciclo 

passa a fazer parte da questão 

ambiental:  

- Preocupação dos 

ambientalistas; 

 

-  Interesses do capital, pelo 

outro. 





Na atual sociedade, em que 

ocorre um crescimento 

exponencial do consumo, a 

Água se transforma cada vez 

mais num insumo agrícola e 

industrial. 











 

Faz também com que pensemos 

que está na hora de tratar nossas 

bacias hidrográficas não como 

“bacias de drenagem”, mas 

como “bacias de acumulação” 

 

- lembrando que o melhor 

reservatório para água potável é 

a própria rocha que constitui os 

aquíferos, quaisquer que sejam 

eles. 

 



O desenvolvimento, concebido 

na perspectiva do crescimento 

econômico, levou a humanidade 

a uma crise global de múltiplas 

dimensões. que está levando o 

planeta ao colapso. Podemos 

pensar então numa passagem 

da sociedade do consumo 

(mercado?) para a sociedade 

do Buen Vivir? 



Por exemplo: 

(Maude Barlow 

 

 O problema na questão da água 

engarrafada é a desigualdade: 

as pessoas que têm condição de 

pagar por ela não lutarão por 

água boa para todos: mais uma 

vez, os pobres estão sendo 

segregados, à medida em que 

muitos de nós abdicamos do 

nosso direito cidadão por uma 

água de boa qualidade, para 

todos. 

 



Quando os interesses privados 

controlam as fontes de água, a 

supervisão pública é perdida, 

assim como a possibilidade de 

gerenciar e proteger as bacias 

hidrográficas. A privatização da 

água coloca a saúde da bacia em 

risco. A commodização da água 

torna inatingível uma visão 

centrada na Terra para as bacias 

hidrográficas e os ecossistemas.  

(Ver posição do povo Uruguaio) 
(Maude Barlow, in NATUREZA: UM 

ECOSSISTEMA VIVO DO QUAL BROTA 

TODA A VIDA)  



Por sinal, as resistências à mercantilização e 

à privatização da água vêm se tornando cada 

vez mais freqüentes em todo mundo. Em 

vários casos o processo foi interrompido: 

Cochabamba e La Paz (Bolívia), Montreal, 

Vancouver e Moncton (Canadá), em Nova 

Orleans, na Costa Rica, na África do Sul, em 

várias regiões da Índia, da Bélgica, da 

França (inclusive em Paris), em Buenos 

Aires, que voltaram a ter serviços públicos de 

água administradas diretamente pelo Estado 

ou por meio de autogestão, como em 

Cochabamba, Bolívia. 

 







http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/petrobras-geologos-

denunciam-crime-de-lesa-patria/04082016/  

VENDA DA PARTICIPAÇÃO DA PETROBRAS NA 

ÁREA DE CARCARÁ DO PRÉ-SAL É UM CRIME 

DE LESA PÁTRIA 
 Geólogos brasileiros, através de sua Federação – Febrageo-, denunciam o 

crime de lesa pátria cometido pelo atual governo e atual presidência da 

Petrobras ao vender, pelo preço absurdamente aviltado de 2,5 bilhões de 

dólares, sua participação integral de 66% na área de Carcará, uma das mais 

promissoras áreas localizadas na Bacia de Santos, para a empresa estatal 

norueguesa, a Statoil. 

 “Enquanto os 

noruegueses defendem 

os seus bens 

estratégicos, mesmo os 

situados em terras 

estrangeiras, o atual 

governo brasileiro 

promove a 

desnacionalização do 

patrimônio de todos nós 

sob o pretexto de 

recapitalizar a 

Petrobras.” 
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Statoil ASA, (OSE: STL), is a Norwegian multinational oil and gas company . It 

is a fully integrated petroleum company with operations in thirty-six 

countries. By revenue, Statoil is ranked by Forbes Magazine (2013) as the 

world's eleventh largest oil and gas company and the twenty-sixth largest 

company, regardless of industry, by profit in the world. The company has about 

23,000 employees. Statoil was formed by the 2007 merger of Statoil with the oil 

and gas division of Norsk Hydro (Aluminiun). 

As of 2013, the Government of Norway is the largest shareholder in Statoil with 

67% of the shares, while the rest is public stock. The ownership interest is 

managed by the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. The 

Government Pension Fund is a fund into which the surplus wealth produced 

by Norwegian petroleum income is deposited. Its previous name: The 

Petroleum Fund of Norway. The fund is commonly referred to as The Oil Fund. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_Stock_Exchange
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http://www.brasil247.com/pt/247/economia/253717/Segue-feir%C3%A3o-da-Petrobras-Parente-vende-gasoduto.htm  

(6 DE SETEMBRO DE 2016) 
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POPULAÇÃO NA RUA 
 



O  “último 

suspiro”  

do modelo 

fossilista... 



(cf. apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf) 

 

O PROCESSO : Fracking 



Instalações  para extração do Gás de Xisto (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 
 



Lições dos EUA sobre a água:  

“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 do fracking.” 

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 ÁGUA QUE ENTRA: 

Preocupação especial: os grandes volumes 

de água necessários (+- 15 milhões de litros 

por poço): 40% retornam à superfície, 

poluídos por hidrocarbonetos e por outros 

compostos e metais presentes na rocha e 

nos próprios aditivos químicos utilizados (+- 

0,5%), exigindo caras técnicas de purificação 

e de descarte (inclusive, re-injeção na rocha, 

que pode causar terremotos.) 
http://www.usgs.gov/blogs/features/usgs_top_story/man-made-earthquakes/ 
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A ÁGUA QUE SAI: 

Cerca de 40% do fluido utilizado volta para a 

superfície, e contém óleo e gás natural  

(principalmente metano, mais propano, butano e 

etano); dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, 

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…” 



http://1.bp.blogspot.com/-Zlh4FLAlLHc/UM2Xx6nGaxI/AAAAAAAADzk/qihHIfBKa4g/s1600/fraturamento-

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

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO: 



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 

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," 



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 
 

EVIDÊNCIAS DE CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA 

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


http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/drilling/  

The records in the application currently represent Marcellus Shale gas wells reported 

to the DEP for the second half of 2014. Gas production totals and days represent 

activity during that period. The application also reflects violations reported from 

January 2009 through March 2015 on any wells that were active during the second half 

of 2014. 

Natural Gas Drilling in Pennsylvania  

Violations reported from January 2009 through 

March 2015 

http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/drilling/


QUESTÕES ATUAIS NO GÁS DE FOLHELHO NO BRASIL 

 
 

O projeto MA 09 – PROMINP 

Com o objetivo de “fomentar o aproveitamento de hidrocarbonetos não 

convencionais”, é uma ação conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e 

Ministério de Meio Ambiente (MMA), no âmbito do Comitê Temático de Meio 

Ambiente do PROMINP (Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural). Participação de representantes do MMA, MME, ANA, 

Ibama, ICMBio, ANP, CPRM, EPE, IBP e Petrobras; 

 

Resolução ANP nº 21/2014  

Propõe melhores práticas da indústria com base nas 

regulamentações americana e britânica e recomendações da 

União Europeia para a exploração e produção de não 

convencionais como: integridade de poço; proteção dos 

aquíferos; normas de uso da água; tratamento e descarte de 

efluentes; rigoroso acompanhamento das operações de 

fraturamento hidráulico, com o objetivo de garantir a 

segurança operacional e a proteção. 
 

  
 

 





Aquífero 

Aquífero 

Guarani 

Serra Geral 

“Xisto” 

Tubo 

por 

onde 

passa 

a 

mistura 

de gás 

e água 

poluída 

Fratura 

No caso do Sistema Aquífero Integrado 

Guarani/Serra Geral... 









Superposiçã

o das áreas 

licitadas pela 

ANP na 

bacia 

geológica do 

Paraná ao 

mapa de 

isópacas da 

Formação 

Ponta 

Grossa 

(Ferreira et 

al., 2010) e 

à imagem do 

Google 

Earth. 
 



Modelo 

conceitual de 

estrutura e 

acumulação 

para o sistema 

petrolífero 

Ponta Grossa-

Itararé/Rio 

Bonito 

 

 

cf. Paulo César 

Artur & Paulo 

César Soares, 

in: Revista 

Brasileira de 

Geociências, 

Volume 32, 

2002, p. 447  





Project Gasbuggy was the first in a 

series of Atomic Energy Commission 

downhole nuclear detonations to 

release natural gas trapped in shale. 

This was “fracking” late 1960s style. 

In December 1967, government 

scientists – exploring the peacetime 

use of controlled atomic explosions – 

detonated Gasbuggy, a 29 kiloton 

nuclear device they had lowered into a 

natural gas well in rural New 

Mexico. The Hiroshima bomb was 

about 15 kilotons. Project Gasbuggy 

included experts from the Atomic 

Energy Commission, the U.S. Bureau 

of Mines and El Paso Natural Gas 

Company. Near three low-production 

natural gas wells, the team drilled to a 

depth of 4,240 feet – and lowered a 13-

foot-long by 18-inch-wide nuclear 

device into the borehole. 

 

http://aoghs.org/technology/project-

gasbuggy/ 



GASODUTOS NOS 

EUA  

Rede de gasodutos de gás natural nos EUA. 

Fonte:http://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/ngpipeline/ngpipelines_map.html  
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GASODUTOS NO BRASIL  

http://www.gasnet.com.br/gasodutos/operacao.asp 



“Contudo, um desenvolvimento comercial do gás de 

xisto como o verificado nos EUA depende da 

possibilidade de perfurar, fraturar e colocar em 

produção um grande número de poços em uma única 

formação geológica. A logística e a infraestrutura 

necessárias para manter este nível de atividade, 

inclusive a produção de equipamentos de perfuração, 

e a distribuição do gás para o Mercado, ainda não 

estão evidentes em países além dos Estados Unidos, 

Canadá, China e, até certo ponto, a Argentina. Outros 

fatores, tais como os direitos minerários, regimes de 

taxas e a aceitação social também têm seu papel nas 

decisões sobre o desenvolvimento do gás de xisto e 

outros recursos como “tight” gás e óleo. http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=19991 

EXPANSÃO EM OUTROS 

PAÍSES 



Source: U.S. Energy Information Administration, International Energy 

Outlook 2016 and Annual Energy Outlook 2016 

Note: Other gas includes coalbed methane, tight gas and other (nontight) 

gas. 

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/
https://www.eia.gov/forecasts/aeo/index.cfm


Terry Engelder, “o pai do Marcellus Shale”, 

Professor de Geologia da Univ. do estado da 

Pennsylvania: 

“O fracking é uma tecnologia nova. A indústria do 

gás está aprendendo à medida que faz, e 

precisamos dar-lhes uma chance para fazê-lo 

direito.” Ele então citou John F. Kennedy, pedindo 

à 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/ 

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA... 
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O grande perigo de poluição das águas 

superficiais e das estratégicas reservas 

de águas subterrâneas vem agora, pois, 

literalmente “de baixo”, imitando a 

escalada geométrica do consumismo 

globalizado e da concentração do capital 

e colocando cada vez mais em risco a 

qualidade da vida das espécies que 

habitam a Terra.  

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA... 









Preocupado,  mas segurando a camisa... 



No exercício de nossa cidadania, enviamos 

carta solicitando às autoridades 

responsáveis pela liberação  da exploração 

do Gás de Xisto no Brasil, em especial a 

ANP, o CNPE e  em última instância  a 

Presidenta  da República, uma moratória  

de 5 anos, para aprofundar os estudos  

sobre os reais prejuízos ambientais  dessa 

perigosa técnica.  

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA... 
 





SITUAÇÃO ATUAL (?) 

 

Não fomos atendidos diretamente, mas, por força 

de liminares judiciais, estão suspensos os efeitos 

dos contratos de concessão assinados e está 

suspensa a assinatura dos demais contratos de 

concessão, no Paraná, em São Paulo, na Bahia, 

no Acre e no Piauí. 

 

Podemos concluir com outro bonito exemplo do 

exercício da cidadania: 

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

 

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA... 
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"NÃO 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 frack minha mãe. 

Não frack minha mãe. 

Porque não tenho outra. 

Não frack minha mãe. 

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer. 

Mas, não frack minha mãe. 

(VOZ DO HOMEM DO ÓLEO) 

Aguente filho! Escute se você quiser. 

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

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

Portanto estou indo frack sua mãe. 

Não frack minha mãe. 

Porque não tenho outra. 

Não f... minha mãe. 

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer. 

Mas ,não frack 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 frack minha mãe. 

Não frack minha mãe. 

Porque não tenho outra. 

Não frack minha mãe. 

Você pode fazer qualquer coisa que queira fazer. 

Porém, não frack minha mãe. 

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

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