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Confirmada a projeção mais otimis
ta da Agência Internacional de Ener
gia, mais conhecida pela sigla em in
glês IEA, o gás natural passará da 
terceira para a segunda posição no 
ranking das fontes de energia mais 
importantes do mundo, deixando o 
carvão para trás, uma ultrapassagem 
com forte impacto ambiental. Ainda 
que ambos sejam combustíveis fósseis, 
o gás natural é bem menos poluente. 
Ao ser queimado, emite, em média, 
metade do CO, e menos de um terço 
do óxido de nitrogênio, gases que con
tribuem para o temido efeito estufa. É 
por causa dessas previsões que cada 
vez mais se diz que estamos entrando 
na era do gás natural. Embora o uso 
mais intensivo desse recurso não vá 
resolver sozinho o problema do aque
cimento global, o aumento do consu
mo é uma perspectiva positiva para 
uma questão sempre órfã de boas no
tícias. Em meados de maio, foi anun
ciado que a presença de CO2 na atmos
fera chegou a 400 partes por milhão 
de moléculas, uma marca que a Terra 
não atingia há, pelo menos, 3 milhões 
de anos. Segundo a IEA, as emissões 
de C0 2 dos Estados Unidos, país que 
lidera a revolução energética do gás, 
deverão cair 14% até 2035, no melhor 
cenário — sempre com a premissa de 
que o gás se consolide nos próximos 
anos. O desafio, agora, é fazer com que 
outros países sigam o exemplo ameri
cano. "O que vimos nos últimos anos 
nos Estados Unidos foi o crescimento 
tanto da produção de gás como de fon
tes renováveis de energia, ambas em 
detrimento do uso do carvão", diz Tim 
Gould, analista sênior da IEA. "Mas 
não está claro como outros países res
ponderão ao desafio do aumento da 
demanda por energia." 

Um dos principais responsáveis pe
las previsões de mudanças na matriz 
energética nas próximas décadas é o 
gás de xisto. Diferentemente do gás 
convencional, de fácil extração, o de 
xisto está preso à rocha. Sua retirada 
depende de um processo chamado fra-
turamento hidráulico, no qual grande 
quantidade de água misturada com 
areia e outras substâncias, algumas de-
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las tóxicas, é injetada sob alta pressão 
em poços abertos nas camadas profun
das da formação rochosa, provocando 
rachaduras, através das quais petróleo 
e gás escapam para o poço (veja quadro 
ao lado). Assim como o Oriente Médio 
virou sinônimo de petróleo, os Estados 
Unidos são a meca do gás de xisto. É lá 
que estão concentrados 98% da produ
ção mundial e as empresas donas das 
tecnologias mais avançadas para a ex
tração — em termos de reservas, a Chi
na está à frente. Para os analistas do 
setor, o que acontece no mercado ame
ricano hoje é uma espécie de trailer do 
que está por vir em escala global. 

O GÁS E A ÁGUA NA BALANÇA 
Um dos grandes problemas da produ
ção do gás de xisto é o uso de grandes 
reservas de água. Segundo um estudo 
elaborado pela organização não gover
namental americana Ceres, que reúne 
investidores e ambientalistas, quase 
metade dos poços de exploração nos 
Estados Unidos se concentra em áreas 
com pouca disponibilidade de água, 
onde 80% do recurso disponível está 
comprometido com o abastecimento 
da população, da indústria e da agri
cultura. No estado do Colorado, por 
exemplo, 92% dos quase 4 000 poços 
estão localizados em regiões com esse 
perfil. O levantamento mostra que a 
produção nos 25 000 poços monitora
dos no país consumiu 250 bilhões de 
litros de água de janeiro de 2011 a se
tembro de 2012, o suficiente para su
prir a demanda de 2,5 milhões de ame
ricanos durante um ano. 

Num clássico exemplo da lei da ofer
ta e da procura, a produção de gás ace
lerou a competição pela água. Em es
tados como Colorado e Dakota do 
Norte, associações empresariais che
garam a firmar acordos em que se com
prometem a pagar mais pela água, ca
da vez mais escassa, e, assim, garantir 
a disponibilidade do insumo necessá
rio para ter o gás. Na China, onde a 
petroleira Shell já explora as reservas 
de xisto, essa questão também é um 
desafio. "A busca por energia agravará 
a situação das cidades chinesas, deses
peradas por água limpa", diz Judith 
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nologia para a extração do gás não 
convencional tem se aperfeiçoado e 
que a falta de confiança no processo 
tende a se dissipar. Para Mitchell, há 
melhorias na escolha dos locais dos 
poços, na velocidade de perfuração, na 
quantidade de água utilizada, nos ma
teriais usados para fraturar a rocha e 
no grau de proteção do ambiente. "O 
ponto principal é que esses problemas 
estão recebendo cada vez mais aten
ção. Não há nenhuma razão para acre
ditar que ficarão sem solução", diz. É 
sintomático que em abril um comitê 
do Parlamento britânico tenha dado o 

sinal verde para a exploração do gás 
de xisto no país e um grupo de reno-
mados ambientalistas tenha escrito 
uma carta de apoio. 

ENQUANTO ISSO, NO BRASIL 
A Agência Nacional do Petróleo ainda 
não definiu as regras para a exploração 
do gás de xisto no país, mas já deter
minou que, no final de outubro, haverá 
um leilão para decidir quem fará as 
primeiras experiências em fratura-
mento hidráulico por aqui. "Com o que 
se conhece do potencial brasileiro ho
je, dá para dizer que o governo vai lei-

isso é viável e recorremos a lagos de 
retenção de água da chuva para mini
mizar a quantidade de água retirada 
do lençol freático. Também fazemos 
estudos ambientais para mensurar a 
presença de espécies em risco, a dre
nagem do solo e a qualidade do ar", diz 
Robert Turnham, presidente da Good
rich Petroleum, companhia americana 
que explora fontes não convencionais 
de petróleo e gás nos Estados Unidos. 
O britânico John Mitchell, ex-consul
tor da British Petroleum e hoje pes
quisador no Royai Institute for Inter
national Affairs, centro de estudos 
com sede em Londres, diz que a tec-
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loar o filé-mignon do nosso gás de xis
to neste ano", diz Alexandre Szklo, 
professor de planejamento energético 
da Coppe, centro de pesquisa da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro. 
As regiões que devem ser ofertadas 
estão nas bacias geológicas do Paraná 
(de Mato Grosso ao Rio Grande do 
Sul), Parecis (Mato Grosso), São Fran
cisco (Minas Gerais, Goiás, Bahia e 
Tocantins), Recôncavo Baiano e Acre. 
Segundo estimativas da agência de 
energia dos Estados Unidos, o Brasil 
está em décimo lugar numa lista de 12 
países com maior potencial para ex

ploração. O governo brasileiro não 
confirma as projeções americanas por
que considera que as pesquisas reali
zadas até agora foram insuficientes 
para medir as reservas. Segundo fontes 
do governo, a técnica que será usada 
no país para extrair gás de xisto não 
preocupa, pois empresas que atuam no 
país, como a Shell, dominam o proces
so do fraturamento hidráulico. Em 
nota enviada a EXAME, a Petrobras 
diz que "tem interesse na atividade 
exploratória em terra e espera partici
par, de forma muito seletiva, do leilão 
em outubro". A companhia, segue a 

nota, "vem estudando uma das bacias 
sedimentares brasileiras onshore, mui
to intensamente, há três anos". 

Ainda é prematuro dizer se o Brasil 
e os demais países vão ou não conse
guir replicar o sucesso americano. Em 
pouco mais de duas décadas, os Esta
dos Unidos aumentaram em mais de 
100 vezes sua produção de gás de xis
to. Com isso, o país reduziu suas im
portações do recurso, fez renascer 
segmentos da indústria, como o petro
químico, e trocou o carvão pelo gás em 
várias termelétricas. Toda essa trans
formação, aliada à crise econômica dos 
últimos anos, que desincentivou o uso 
de automóveis, fez com que as emis
sões de C0 2 dos Estados Unidos sofres
sem uma redução nos últimos anos. 
Num mundo sempre faminto por ener
gia, será preciso fazer muito mais para 
evitar o aquecimento global. Mas é in
discutível que o gás pode dar um em
purrão à causa verde. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 10, p. 102-108, 29 maio 2013.




