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U
m novo estudo da Universidade
od Texas, em Austin, mostra que
as emissões de metano proveni-
entes da perfuração para explora-
ção de gás natural onshore são
muito mais baixas do que as esti-

mativas anteriores, em parte graças a eficiên-
cia das técnicas exigidas pela Environmental
Protection Agency (EPA, Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos) para extrair
de um poço.

Mas o estudo divulgado na semana passa-
da tambémmostrou um vazamentomaior do
que se esperava em válvulas e dispositivos de
controle. Apesar disso, amédia de vazamento
de gásmetanonaprodução foi 0,42%do volu-
me total, ligeiramente menor do que as esti-
mativas mais recentes da EPA (0,47%).

O trabalho, divulgado na revista Procee-
dings of the National
Academy of Sciences
(PNAS), publicação
oficial da Academia
Nacional de Ciências
dos Estados Unidos, é
o primeiro de 16 estu-
dos para medição va-
zamento de metano
em toda a cadeia de
abastecimento de gás

natural, um projeto organizado pelo Fundo
de Defesa Ambiental americano, além de no-
ve empresas de petróleo e gás e diversas fun-
dações. As empresas que colaboraram com o
estudo respondem por cerca de metade dos
quatro mil poços perfurados em 2011 nos Es-
tados Unidos.

Onível de vazamento demetano empoços
de gás natural e trasportes tubulares tem sido
o foco do debate àmedida emque aumentam
a perfuração e produção do gás de xisto. Os
inimigos do xisto argumentam que o vaza-
mento de metano, que é um gás de efeito es-
tufa 72 vezes mais potente do que o dióxido
de carbono, eliminam os benefícios de subs-
tituir o gás de carvão.

No entanto, a indústria do petróleo e gás,
além, de muitos políticos (incluindo o presi-
dente Obama), é favorável ao gás natural por-

que emite metade do dióxido de carbono do
carvão ao ser queimado.

Neste debate, ambos os defensores e opo-
sitores afirmaram que o estudo sustentou
ainda mais as suas posições.

— A indústria liderou os esforços para re-
duzir as emissões de metano através do de-
senvolvimento de novas tecnologias e equi-
pamentos, e esses esforços estão valendo a
pena—disse Howard Feldman, do American
Petroleum Institute (Instituto Americano do
Petróleo).

Na semana passada, ele disse em um co-
municado que “a indústria vai continuar a fa-
zer progressos substanciais para reduzir as
emissões de forma voluntária e de acordo
com as normas de emissões recentes da EPA”.

Quem é contra a perfuração, porém, ob-
serva quemesmo o baixo nível de vazamento

encontrado no estudo são o suficiente para
apagar uma parte substancial dos benefícios
ambientais do gás natural.

Michael Brune, diretor executivo da Sierra
Club, uma das mais importantes associações
ecológicas dos Estados Unidos, disse por e-
mail que o estudo “confirma o que os cientis-
tas do clima sempre alertaram sobre o gás na-
tural: trata-se de um combustível sujo, e não
podemos nos dar ao luxo de mantê-lo em
nosso mix de fornecimento de energia se ti-
vermos qualquer esperança de reverter a per-
turbação climática”.

Já Marvin Odum, diretor de operações da
Shell Oil Co. nas Américas, disse:

— Eu acredito que todos nós ainda ficare-
mos um pouco surpresos de quanto alinha-
mento existe em torno de ações que necessi-
tam ser tomadas.

Emissões reduzidas,
polêmica prolongada
Pesquisa aponta que vazamento na exploração de gás natural é baixa, mas tanto
defensores quanto detratores do xisto dizem que números apoiam suas posições
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Gás natural. Poço perfurado em Midland, Texas. Indústria e ambientalistas discordam sobre benefícios
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EMISSÕES DE
METANO NA
PRODUÇÃO FORAM
MENORES DO QUE
AS ESTIMATIVAS
MAIS RECENTES
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Text Box
Fonte: Revista O Globo Amanhã, Rio de Janeiro, p. 22, 24 set. 2013.




