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PATOS DE MINAS
E PRESIDENTE OLEGÁRIO / MG

Patos de Minas e Presidente Ole-
gário, a cerca de 400 quilôme-
tros de Belo Horizonte, já sen-
tem os primeiros reflexos da ati-
vidade exploratória de gás não
convencional da Petra, que co-
meçou em março do ano passa-
do. Os preços dos imóveis subi-
ram, por causa da maior procu-

ra. Os moradores tiveram de se
habituar com o número de cami-
nhões circulando pelas estradas
entre os dois municípios.

Somente este ano, as ativida-
des de perfuração da Petra, con-
centradas nessas cidades, consu-
mirão investimentos de R$ 360
milhões. Para 2013, serão R$ 450
milhões.

A expectativa é de que somen-
te em Patos de Minas a popula-
ção tenha um aumento de 10%.
De olho no crescimento, empre-
sários locais já planejam cons-
truir um novo hotel na cidade.

A Petra, que tem uma base ope-
racional na cidade, também está
construindo um escritório, pró-
ximo ao aeroporto. Segundo fon-

tes, outras companhias, vão
abrir bases no local. A empresa
informou ter feito alguns investi-
mentos em infraestrutura, como
a melhoria de 175 quilômetros
em estradas, essencial para se
chegar aos locais onde os primei-
ros três poços foram perfurados.

Há quem reclame da poeira
causada pelo vaivém dos cami-
nhões – o que levou a Petra a usar
água durante o trajeto. A explora-
ção do gás não convencional tam-
bém vem trazendo renda adicio-
nal à população. O fazendeiro Jo-
sé Eustáquio de Faria, de 62
anos, conta que recebe cinco sa-
lários mínimos pelo aluguel de
um hectare para a Petra, que per-
fura um poço no local.

“Fizeram estradas, houve
uma melhora. Agora, tem de ter
asfalto. Esse dinheiro que rece-
bo ajuda a pagar as contas, mas
quero que a produção de gás co-
mece logo, pois vou ganhar 1%
sobre a produção. Estou muito
animado”, disse Faria, ao lado da
mulher e do filho.

APetra pretende começaro fra-
turamento hidráulico até junho
de 2013 e iniciar a produção após
os testes que mostrarão se essas
áreas têm viabilidade econômi-
ca. Nos poços, a perfuração é si-
lenciosa, reflexo dos equipamen-
tos cada vez mais modernos.
Com um sistema praticamente
todo computadorizado, 60 pes-
soas se dividem em turnos.

Amazonas. Assim como a Pe-
tra, a HRT, dona de 21 blocos de
gás natural na Bacia do Soli-
mões, no Amazonas, em parce-
ria com a russa TNK, também es-
tuda, com a Petrobrás, formas de

usar o gás descoberto. Ricardo
Bottas, gerente executivo finan-
ceiro da HRT, lembra que cerca
de R$ 1 bilhão já foi investido na
perfuração de nove poços. “Po-

demos fazer um gasoduto, uma
termelétrica ou planta para pro-
duzir metanol ou fertilizantes. A
exploração do gás em terra pode
ultrapassar a do mar.” / B.R.

Investimentos estimulam
economia de cidades mineiras
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O tamanho do mercado hoje

As bacias sedimentares brasileiras

Em cinco anos, o Ministério de Minas e 
Energia projeta uma produção de 170 
milhões de metros cúbicos por dia
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exploração. Para extraí-lo, é 
preciso fazer uma série de 
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A Petrobrás constrói gasodutos
para escoar o gás natural produ-
zido no pré-sal, a quilômetros
da costa. A HRT descobriu o que
pode vir a ser o maior poço pro-
dutor de gás em terra, em plena
Floresta Amazônica. A OGX co-
meça a produzir gás no interior
do Maranhão no início de 2013.
E, além de os investimentos em
gás natural ganharem força, o
Brasil começa a perfurar suas re-
servas de gás não convencional,
pelas mãos da Petra, em Minas
Gerais.

Esse é o potencial de um Bra-
sil cheio de gás, capaz de levar
desenvolvimento ao interior do
País, atraindo indústrias e geran-
do empregos. O Ministério de
Minas e Energia acredita que es-
ses investimentos podem levar
o País à autossuficiência em cin-
co anos, com produção em tor-
no de 170 milhões de metros cú-
bicos por dia. Hoje, segundo a

Petrobrás, principal produtora
do País, a oferta é de 71 milhões
de metros cúbicos por dia.

“O gás não convencional e o
gás natural do pré-sal são hoje as
novas fronteiras do setor. Mas
há muitos desafios, como o de-
senvolvimento de novas tecno-
logias de exploração em águas ul-
traprofundas e o fraturamento
das rochas, para o gás não con-
vencional”, diz Sylvie D’Apote,
sócia e diretora da consultoria
Gas Energy.

Só com o pré-sal, a Agência Na-
cional do Petróleo (ANP) esti-
ma que a produção nacional cres-
cerá entre 100 milhões e 120 mi-
lhões de metros cúbicos por dia
em dez anos, com 21 novas plata-
formas em operação.

Para o gás não convencional,
não é possível fazer uma estima-
tiva, pois as poucas empresas do
setor, como Petra e Orteng, am-
bas em Minas Gerais, na Bacia
de São Francisco, estão em fase
exploratória. Segundo a ANP, o
gás não convencional no Brasil
tem indicação de potencial de re-
servas de até 5,7 trilhões de m³
em apenas três bacias, como Pa-
recis (no Centro-Oeste), Parnaí-
ba (Nordeste) e Recôncavo (Ba-
hia). Mas há indícios em outros
locais, como São Francisco e Pa-
raná (Sul).

Reservas. Ao todo, seriam 17
trilhões de metros cúbicos, diz a
Gas Energy. Acredita-se que a re-
serva de gás não convencional
do Brasil seja a quarta ou quinta
maior do mundo. Para efeito de
comparação, a reserva de gás na-
tural do Brasil é estimada em
450 bilhões de metros cúbicos.

“É a era de ouro do gás. Pode
haver um desenvolvimento no
interior do País. O gás não con-
vencional pode colocar o Brasil
no mesmo patamar dos EUA,
que vivem uma revolução ener-
gética, com aumento da produ-
ção e queda no preço, mas é pre-

ciso preparar a indústria de
apoio para isso, pois são necessá-
rios equipamentos especiais”,
afirma Roberto Fernandes, pro-
fessor da UERJ.

Mas a Petrobrás não prevê ex-
cesso de gás no País até 2020. O
Brasil ainda importa 30 milhões
de metros cúbicos por dia da Bo-
lívia. A estatal diz que o desenvol-

vimento de tecnologias para ex-
plorar o gás não convencional re-
quer investimentos pesados e
tempo. Mas admite que partici-
pará desse desenvolvimento.

Enquanto isso, a Petrobrás
destinará US$ 13,5 bilhões para o
setor de gás e energia nos próxi-
mos cinco anos. A empresa pre-
tende usar esse gás na produção
de fertilizantes e na expansão da
capacidade da geração de ener-
gia elétrica, por meio de termelé-
tricas. E ainda vai construir uma
usina de liquefação de gás.

Investimento. Gerar energia
elétrica do gás também é a apos-
ta da OGX, controlada pela EBX,
do empresário Eike Batista. A
empresa, que investiu US$ 225
milhões na Bacia do Parnaíba,
no Nordeste, já perfurou 31 po-
ços. Neste trimestre, a OGX fará
testes em sua unidade de trata-
mento de gás, com capacidade
de processamento de até 6 mi-
lhões de metros cúbicos por dia.

“Esse gás vai para uma terme-
létrica da MPX por um gasodu-
to, na qual será transformado
em energia elétrica. É o primeiro
projeto integrado do País. To-
dos esses recursos significam de-
senvolver o Estado, com a atra-
ção de indústrias para o interior
do Maranhão”, afirma George
Fernandes, gerente-geral do pro-
jeto da OGX.

Em toda a Bacia do Parnaíba, a
OGX tem potencial de reserva
de 311 bilhões de metros cúbi-
cos. Desse total, 45% são de gás
não convencional. “Vamos co-
meçar com o gás convencional.
O não convencional é uma opor-
tunidade a médio e longo pra-
zos”, diz Fernandes.

Já a Petra, dona de blocos na
Bacia de São Francisco, aposta
no gás não convencional. A com-
panhia deve começar a fraturar
esses poços até junho de 2013. O
gás está em rochas pouco per-
meáveis (ou fechadas). É preci-
so fraturar essa rocha com um
fluido a base de água para liberar
o gás. Segundo a empresa, esse
gás pode ser usado em termelé-
tricas e usinas de fertilizantes.
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Gás abre nova fronteira energética
País poderá alcançar a autossuficiência no mercado em cinco anos, com produção de 170 milhões de metros cúbicos por dia

Desenvolvimento. Poço Rio
Jacaré, em Presidente
Olegário, da Petra Energia

Poço. Exploração de gás da Petra Energia em Patos de Minas

ENERGIA E ECONOMIA VERDE

● Cenário

Patos de Minas e
Presidente Olegário
já sentem os efeitos
por virarem polo de
gás não convencional

SYLVIE D’APOTE
SÓCIA E DIRETORA DA
CONSULTORIA GAS ENERGY
“O gás não convencional e o gás
natural do pré-sal são hoje as
novas fronteiras do setor. Mas há
muitos desafios...”

ROBERTO
FERNANDES
PROFESSOR DA UERJ
“É a era do ouro do gás. Pode
haver um desenvolvimento no
interior do País. O gás não
convencional pode colocar o
Brasil no mesmo patamar dos
EUA, que vivem uma revolução
energética, com aumento da
produção e queda do preço.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2012, Desafios Brasileiros, p. H6.




