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RESUMO 

 

 

 

O gás de xisto ou gás de folhelho é uma potencial fonte de energia que vem sendo estudada e 

utilizada em todo o mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em reservas de gás folhelho 

com um enorme potencial de produção. No entanto, a atual matriz energética brasileira é 

pautada na produção de outras fontes de energia e carece de uma série de fatores que 

favoreçam à exploração, produção, o transporte e a comercialização desse recurso. Baseado 

no pioneirismo e experiência de sucesso do mercado e produção de gás não convencional dos 

EUA, o presente trabalho aspira realizar um estudo sobre os principais desafios enfrentados 

pela indústria gaseífera no Brasil considerando os aspectos tecnológicos, mercadológicos e 

institucionais. Os resultados mostram a necessidade de revisão ou consolidação de um 

arcabouço regulatório que atenda a demanda local considerando as limitações institucionais e 

tecnológicas enfrentadas pelo país. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Gás de Xisto. Gás não convencional. Gás Natural. Perspectivas. Mercado 

Brasileiro. Experiência Americana. 

 

  



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The shale gas is a potential source of energy that has been studied and used in the whole 

world. Brazil is one of the richest countries in shale gas reserves with a huge production 

potential. However, the current Brazilian energy matrix is based on the production of other 

energy sources and lacks a number of factors that promotes the exploration, production, 

transportation and marketing of this resource. Based on the pioneering and successful 

experience of the market and production of US unconventional gas, the present work goals to 

conduct study on the key challenges facing the gas industry in Brazil considering the 

technological, marketing and institutional. This paper conducted a study about the current 

situation and main challenges of shale gas industry in Brazil considering the technological, 

marketing and institutional aspects. The results show the need of revision or consolidation of 

a regulatory framework that meets the needs of local demand considering the institutional and 

technological constraints faced by the country. 

 

 

 

Keywords: Shale Gas. Non-conventional Gas. Natural Gas. Perspectives. Brazilian Market. 

American Experience. 
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1.INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1.ASPECTOS GERAIS 

A crescente corrida mundial pela autonomia energética ratifica o interesse de diversos 

países na busca de combustíveis não convencionais que sirvam de substitutos competitivos 

junto ao petróleo e gás natural, ambos geralmente produzidos simultaneamente. O elevado 

preço do petróleo e gás natural, sua provável ausência futura ou escassez de oferta bem como 

a magnitude da poluição gerada pela queima desses combustíveis, é também fator 

preeminente para analisar a inserção da produção do gás de xisto betuminoso, ou gás de 

folhelho na matriz energética brasileira, o que melhoraria a competitividade do mercado 

interno no setor e, consequentemente, geraria uma queda nos preços do gás. 

 O gás de xisto ou gás de folhelho, é um tipo de gás natural não convencional, rico em 

hidrocarbonetos, encontrado entre formações rochosas e que possui muitas reservas 

distribuídas mundialmente.  

Ao final da década de 90, após o “boom” de produção, os Estados Unidos já possuíam 

uma infraestrutura de transporte consolidada bem como arcabouço regulatório favorável para 

a comercialização do gás. O gás de xisto ganhou o interesse de diversos países, incluindo o 

Brasil, que buscavam uma suficiência energética no setor à exemplo norte americano. 

Segundo dados da ANP, o Brasil possui um volume de 6.4 trilhões de metros cúbicos 

em reservas de gás de folhelho tecnicamente recuperáveis (10ª maior reserva mundial), ou 

seja, onde há a possiblidade de produção de acordo com o aparato tecnológico 

contemporâneo. A partir daí se percebe a necessidade de exploração desse recurso que é de 

tamanha representatividade na matriz energética brasileira. Entretanto, para implementar a 

expansão desse tipo de indústria no país, seria necessário grandes melhorias na 

regulamentação do setor, no transporte dutoviário nacional, além de investimentos, pesquisas 

relacionadas à cadeia produtiva e questões ambientais desse tipo de gás. 

Portanto, o estudo a seguir tem como proposta identificar os principais desafios que o 

Brasil encontra frente a sua atual configuração político-econômica e de mercado em 

comparação com a indústria estadunidense que é referência internacional no setor de gás 

natural. 

Tal trabalho foi realizado à partir da coleta de referenciais bibliográficos relacionados 

ao tema. O capítulo 3 aborda principalmente aspectos conceituais físico-quimicos e de 

formação do gás de xisto entre outros. O capítulo 4 discute a estrutura regulatória nacional 

quanto ao mercado de gás bem como sua configuração de mercado. Os capítulos 5 e 6 

comentam sobre o contexto internacional com foco nos EUA e sua hegemonia no setor. Em 
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sequência, do capítulo 7 ao 10 é falado sobre diversos aspectos do atual funcionamento da 

indústria gaseífera no Brasil perspectivas produtivas da setor não convencional, e encerrando 

com as questões e prováveis impactos ambientais gerado pelas técnicas de fraturamento 

hidráulico.  

 

1.2.OBJETIVOS E METAS DO TRABALHO 

Realizar estudo sobre os principais desafios enfrentados pela indústria gaseífera no 

Brasil considerando os aspectos tecnológicos, mercadológicos e institucionais. 

 

1.3.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Apresentar as características físico-químicas do gás natural; convencional e 

não-convencional; 

 Expor da cadeia produtiva do gás de xisto; 

 Mostrar alguns aspectos do marco regulatório da indústria gaseífera no Brasil; 

 Apresentar desafios ambientais e institucionais voltados para a indústria 

gaseífera no Brasil. 

 Apresentar dentro de um contexto histórico a evolução da indústria gaseífera 

no Brasil e no mundo. 

 

2. METODOLOGIA 

A realização do referido estudo adota o procedimento metodológico exploratório tendo 

como base a bibliografia e referenciais teóricos que discutem o assunto. 

Na pesquisa exploratória faz-se uma análise de exemplos e um entendimento do 

problema pesquisado e as relações guardadas entre as variáveis estudadas (GIL, 1999).  

O levantamento bibliográfico abrangerá textos que abordem os desafios da indústria 

gaseífera no Brasil e no mundo, assim como informações sistematizadas acerca do assunto 

investigado objetivando a fundamentação teórica do estudo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICA DO GÁS NATURAL 

 O gás natural é uma mistura gasosa em condições atmosféricas de temperatura e 

pressão, originada a partir de matéria orgânica de origem fóssil formada por hidrocarbonetos 

(HC’s) cuja estrutura química é geralmente caracterizada por cadeias carbônicas de até quatro 

ligações (𝐶1 −  𝐶4) entre elementos Carbono (C) e outras ligações Hidrogênio (H). O gás 

natural na natureza pode ser encontrado de maneira livre (não solubilizada em óleo), ou 

associada ao óleo em bacias sedimentares (solubilizada no óleo daquela bacia.  (THOMAS, 

2001). 

 O gás natural normalmente se apresenta principalmente em forma de metano (𝐶𝐻4) e 

em quantidades menores, mas ainda expressivas, de etano (𝐶2𝐻6), propano (𝐶3𝐻8) e butano 

(𝐶4𝐻10). Ainda, podendo em alguns casos também formar cadeias carbônicas de até 5 

carbonos, mas estes em quantidades pouco expressivas. (JACOMO, 2014). A Tabela (1) 

elaborada pelo NATURALGAS.ORG (2013) mostra a seguir a típica composição de gás 

natural. 

 Tabela 1 – Composição Típica do Gás Natural. 

NOME ESTRUTURA  COMPOSIÇÃO % 

Metano  𝐶𝐻4 70-90 

Etano 𝐶2𝐻6 0-20 

Propano  𝐶3𝐻8 

Butano 𝐶4𝐻10 

Dióxido de 

Carbono  

𝐶𝑂2 0-8 

Oxigênio 𝑂2 0-0.2 

Nitrogênio 𝑁2 0-5 

Ácido Sulfídrico 𝐻2𝑆  0-5 

Gases Raros Ar, He, Ne, Xe Vestígios 

 Fonte: NATURALGAS.ORG  

 A Tabela (1) anterior mostra a composição típica do gás natural que possui 70 a 90% 

da composta por metano, aproximadamente até 20% por etano, propano e butano, até 8% de 

dióxido de carbono e outros componentes como oxigênio, nitrogênio, ácido sulfídrico e gases 

raros com percentagens na composição não muito significativas.  

 Quanto às características físicas do gás natural, este possui poder calorífico superior 

(PCS) igual 9400 kcal/m³; ponto de ebulição de -162°C e densidade absoluta de 0.766 kg/m³ 

nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP). Ademais, em seu estado normal, o 

gás natural é inodoro, incolor. (GASMIG.COM.BR). 
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3.2 RECURSO CONVENCIONAL E NÃO-CONVENCIONAL  

Segundo Colomer & Almeida (2015, p. 2), o termo não-convencional foi um termo 

adotado pioneiramente pelos EUA em meados da década de 70 com o objetivo de classificar 

recursos economicamente inviáveis ou com retornos econômicos marginais para exploração, 

ou seja, pouco “atrativos”. No final da década, através do Natural Gas Policy Act, o conceito 

de não-convencional foi difundido e substituído por alternativo. Atualmente, os recursos 

convencionais e não convencionais são classificados quanto à sua estrutura geológica de 

reservatório. A Figura (1) elaborada (BC OIL & GAS COMMISSION, 2010) a seguir, mostra 

graficamente a diferença estrutural de produção entre os reservatórios convencionais e não-

convencionais de gás natural. 

  

Figura 1 - Diferença estrutural de produção entre os dois tipos de reservatórios 

Fonte: (BC OIL & GAS COMMISSION, 2010). 

Os reservatórios convencionais são formados pelo aprisionamento do gás em rochas de 

alta porosidade e permeabilidade, além de possuírem “armadilhas” estruturais e 

estratigráficas. No segundo caso, o acúmulo do gás nas rochas independe das mesmas 

armadilhas que classificam os recursos convencionais. (LAW & CURTIS, 2002).  

Já a Figura (2), divulgada por (NEHRING, 2008) mostra a proporção de produção que 

compara os dois tipos de reservatórios nos EUA do início da década de 1990 até 2005. 
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Figura 2 - Proporção de produção entre reservatórios convencionais e não 

convencionais nos EUA. 

 

 Fonte: (NEHRING, 2008). 

 Observa-se a partir da Figura (2) o relevante crescimento na produção de gás não 

convencional nos EUA, com um aumento na produção de aproximadamente 5 trilhões de 

metros cúbicos de gás em 15 anos. Já a produção de gás convencional americana, conhecida a 

mais tempo, já produzia grandes volumes de gás, e que em relação ao seu volume de 

produção para o mesmo período, apresentou uma variação menor de produção. 

 De acordo com a ANP, (2010), os gases não-convencionais são subdivididos em 

categorias, tais como: gases de reservatórios profundos ou deep gas (localizados abaixo dos 

4500m de profundidade); gases de águas profundas ou deep water (localizados sob lâminas 

d’água profundas acima dos 400m de profundidade), ; tight gas, onde o gás está alocado em 

rochas de permeabilidade muito baixa; gás de xisto ou shale gas; gás de carvão ou coalbed 

methane (gás metano sob alta pressão que é liberado pelos poros do carvão); gás de zonas 

geopressurizadas ou geopressurized zones (geralmente alocados entre 3000 e 7600 metros de 

profundidade, ou seja, altas pressões por isso o nome “pressurizado”), hidratos de metano (gás 

metano que fica aprisionado nas moléculas de água).  

A Figura (3) disponibilizada pelo Cambridge Energy Research Associates (CERA) em 

2010 mostra o perfil da distribuição da produção diária de gás natural americano para cada 

categoria de gás não-convencional desde 2009 até os próximos 9 anos seguintes. 
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 Figura 3 - Distribuição da produção de gás natural na América do Norte. 

 

 Fonte: (CERA, 2010). 

 A Figura (3) diferentemente da Figura (2), mostra uma estimativa da produção 

gaseífera americana em bilhões de metros cúbicos (bcm), para o período entre 2009 à 2018. 

Com o investimento americano e crescimento no setor da produção de gás não convencional, 

este que já supera em 2009 a produção convencional até então dominante em 2005 

representado na Figura (2). Dentre os tipos de gases não convencionais, o gás de xisto revela 

seu potencial e espera-se dele o domínio na produção de gás estadunidense até 2018 

(aproximadamente 75 bcm).  

A Figura (4) elaborada pela revista britânica The Economist³ em 2010 ilustra as 

estimativas de reservas mundiais não convencionais de gás de xisto, em trilhões de pés 

cúbicos (tcf), comparadas àquelas de gás de carvão (coalbed methane) e tight gas. 
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Figura 4 - Estimativas das reservas não-convencionais de gás natural no mundo. 

  

Fonte: (IEA, 2010). 

Levando em conta a Figura (4) anterior, a notável riqueza de reservas estimadas de gás 

não convencional como o shale gas na Ásia-Pacífico pode ser explicada pelos volumes 

formidáveis de gás de folhelho presentes na China. Atualmente é o país com a maior 

quantidade de reservas tecnicamente recuperáveis de gás de xisto. Em seguida, a América do 

Norte que também apresenta grandes volumes, seus representantes são EUA, México e 

Canadá [...]ver 3[...].  

3.3 GÁS DE FOLHELHO OU SHALE GAS  

 Mais comumente chamado de gás de xisto no Brasil, quanto aos componentes do 

xisto: 

O xisto é constituído por camadas paralelas facilmente friáveis que podem conter gás 

natural confinado no espaço entre elas. Sua recuperação também é mais complexa e 

mais cara, se comparada à do gás convencional (NATURALGAS.ORG, 2010 apud 

ANP, 2010, p. 8).   

 

Quanto à formação de hidrocarbonetos orgânicos aprisionados entre essas camadas 

rochosas, a matéria orgânica precisou passar por diversas transformações termoquímicas ao 

longo do tempo até alcançar o estado de gás (seco ou molhado), ou gás de xisto (JACOMO, 

2014). 
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3.4 EXTRAÇÃO/PRODUÇÃO DO SHALE GAS 

 “A extração do shale gas está fundamentada nas seguintes etapas: exploração sísmica 

3D, preparação do terreno, perfuração vertical e horizontal, fratura hidráulica, gestão de 

resíduos e produção propriamente dita.” (BNDES, 2013, p. 40). 

 Na etapa de exploração sísmica 3D, segundo BNDES (2013, p.41), com a utilização 

de ondas sonoras e reconstrução 3D, ocorre o mapeamento do interior das formações rochosas 

bem como a identificação das dimensões de profundidade e largura dos folhelhos. Tamanha é 

a importância de conhecer a geologia do local, o que reduz o risco exploratório. Este processo 

pode ser conduzido através da análise computacional de dados antigos, pelo ar ou pelo solo. 

(BNDES, 2013, p. 41). 

 A etapa conseguinte consiste na preparação do terreno para receber uma infraestrutura 

capaz de operar com um grande fluxo de caminhões e tornar viável uma logística eficiente de 

operação. O terreno consiste numa área de aproximadamente 20,000 m² (vinte mil metros 

quadrados) a qual será nivelada e compactada para receber todo o equipamento e maquinário 

necessário que será utilizado na exploração e produção. (BNDES, 2013, p. 41). 

 Segundo BNDES (2013, p. 41), o processo de perfuração vertical se inicia com a 

perfuração de até 12 poços de profundidade média entre 1.2 km e 3.6 km até a rocha desejada. 

Uma vez realizada a perfuração, as paredes do poço devem ser cimentadas e revestidas com 

camadas de aço para se iniciar o processo de produção. Quanto ao processo de perfuração 

horizontal, uma das técnicas mais eficientes e que viabilizam a produção do gás de xisto, o 

poço é perfurado em diferentes seções de acordo com uma área de extensão horizontal (até 

1.2 km). A partir daí, sensores de gás serão instalados para ratificar que o poço se restrinja 

apenas à área rica em hidrocarbonetos. 

 A técnica de faturamento hidráulico ou fracking, é o método mais utilizado para a 

exploração e produção de gás de xisto, porém controverso. Ambientalistas sustentam que o 

uso da técnica gera um grande e irreversível impacto ambiental na área de atuação, nos 

aquíferos vizinhos, no solo e ainda afetaria negativamente a saúde humana (JUNIOR; LIMA; 

XAVIER, 2014). O fracking pode ainda gerar abalos sísmicos, contaminação de lençóis 

freáticos e utiliza de excessivos volumes de água durante o processo. (BNDES, 2013, p. 42). 

 

 Do ponto de vista técnico de funcionamento do processo: 
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O fraturamento hidráulico é um método de extração no qual a pressão hidráulica é 

usada para criar fraturas artificiais nas rochas de folhelho. Consiste na injeção 

pressurizada de fluidos no interior da formação rochosa com o intuito de induzir 

fraturas nesse tipo de rocha a fim de libertar o gás natural armazenado em seu interior. 

Esse fluido de perfuração geralmente possui m sua composição 99.5% de água e areia 

e 0.5% de aditivos químicos. (JACOMO, 2014, p.28) 

 

A Figura (5) mostra de maneira detalhada, as etapas do processo de faturamento 

hidráulico onde o fluido de perfuração é injetado sob altas condições de pressão (5,000 psi) 

provocando explosões controladas na seção horizontal. Os grãos da areia presentes no fluido 

então penetram nas fissuras da rocha e as mantém abertas permitindo o escape do gás por 

entre as mesmas. (BNDES, 2013, p. 41).  

 

 Figura 5 - Processo de faturamento hidráulico. 

  

 Fonte: Propublica. 

 

Quanto à gestão de resíduos, Jacomo (2014, p.29) diz que “[...] Uma média de 40 

milhões de litros de água pode ser bombeada em um único poço.” O que demonstra o 

tamanho do volume de água fresca utilizada para o processo de fraturamento. Após o 
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processo, a água utilizada será recuperada e posteriormente armazenada em tanques, onde 

haverá o tratamento adequado para ser descartada. (BNDES, 2013, p. 41). 

 

4. ASPECTOS TEÓRICOS DA INDÚSTRIA DE GÁS BRASILEIRA 

4.1 REGULAÇÃO DA INDÚSTRIA GASEÍFERA NO BRASIL 

 O mercado brasileiro de gás é um mercado novo, pouco desenvolvido, mas em 

transição devido ao seu recente modelo estrutural verticalizado, onde uma única empresa, a 

Petrobrás, era responsável por comandar quase toda a cadeia produtiva de gás brasileira. Isto 

implica num mercado pouco competitivo e ineficiente. Todavia, o sucesso mundial do 

mercado de gás estadunidense na década de 1990 quanto à sua estrutura regulatória 

desverticalizada e competitiva no setor gaseífero, fez com que o Brasil e outros países 

procurassem maneiras de adaptar-se ao mesmo modelo. (CAMACHO, 2005). 

 Com o objetivo de adaptar o seu mercado de gás, o governo brasileiro elaborou 

algumas regulações que valem apena ser destacadas. Entre elas estão a Emenda 

Constitucional n°5 de 1995, que permitia que cada estado fosse responsável pelos serviços de 

distribuição de gás canalizado, função que era de monopólio da Petrobrás; a Emenda 

Constitucional n°9 de 1995, que permitiu com que outras empresas privadas além da 

Petrobrás entrassem nas áreas de atuação upstream1, midstream2 e downstream3 do petróleo e 

gás natural; e por último a Lei n°9.478 de 1997 responsável pela criação da Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) como reguladora do setor de gaseífero. (CAMACHO, 2005). 

Camacho diz que dentre os objetivos da ANP estavam: 

Promover a competitividade entre os agentes econômicos, de forma a restringir a 

integração vertical, permitir o livre acesso à rede de transportes, desenvolver 

mercados secundários e criar condições para a entrada de novos agentes no mercado; 

implantar estrutura regulatória estável, clara, transparente e previsível, de forma a 

adaptar a regulação a condições de mudança, dar poder à autoridade para manter a 

estrutura legal atualizada e oferecer procedimentos transparentes. (CAMACHO, 2005, 

p. 68). 

 

4.2 CONFIGURAÇÃO ATUAL DO MERCADO NACIONAL 

A partir das emendas de 1995 e a criação da ANP em 1997, a configuração do 

mercado nacional se desverticalizou, mas pouco. A Figura (6) elaborada por CAMACHO 

(2005) mostra a atual configuração do mercado de gás natural brasileiro. 

                                                           
1 Compreende as atividades de exploração, produção; 
2 Compreende as atividade de refino; 
3 Compreende as atividades de transporte, comercialização e distribuição. 
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Figura 6 – Configuração atual do mercado de gás brasileiro. 

  

 Fonte: CAMACHO (2005). 

 Levando em conta a Figura (6) anterior, ratifica-se a responsabilidade da ANP quanto 

à regulação dos processos de produção, importação bem como o transporte. A partir daí, a 

regulação da distribuição do gás até os mercados consumidores via dutos é de 

responsabilidade do estado.  

 Segundo Camacho (2005), mesmo com a predominante representatividade da empresa 

Petrobrás em quase todos os setores, as medidas tomadas durante a década de 1990 

favoreceram o aumento competitividade, principalmente nas atividades upstream, com a 

entrada de novas empresas ou agentes. (CAMACHO, 2005). 

 

4.3 A ATUAL REGULAÇÃO DA INDÚSTRIA GASEÍFERA BRASILEIRA 

4.3.1 Quanto à exploração, desenvolvimento e produção 

 Segundo Camacho (2005), com a implantação da lei responsável pela criação da 

ANP4, cabe à mesma, além das funções anteriores, o gerenciamento de todas as questões que 

envolvem os direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural que agora são 

exclusivas à União. Este gerenciamento envolve licitações para contratos de concessão 

permitido que outras empresas possam, a partir desses contratos, iniciar as atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção aumentando a competitividade no setor.  

4.3.2 Quanto ao comércio do gás nacional e importado 

 A comercialização do gás nacional é realizada de maneira livre por qualquer agente ou 

empresa no setor excluindo a ANP de responsabilidade quanto à autorização da atividade 

                                                           
4 Lei n° 9.478 de 1997. 
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comercial desse gás. Em contrapartida, a comercialização do gás importado em território 

nacional requer aprovação da ANP segundo a portaria ANP n°43 de 1998. Em relação a 

precificação do gás no Brasil, está é determinada de três maneiras: preço máximo do gás 

natural; preço do gás importado e preço do gás destinado ao Programa Prioritário de 

Termelétricas5 (PPT). (CAMACHO, 2005). 

 Para o preço do gás nacional atual, a portaria MME/MF n°3 de 17 de fevereiro de 

2000 criou uma proposta com o intuito de diminuir as distorções nos cálculos de precificação 

de gás natural, o que anteriormente era baseado apenas na disputa comercial entre o gás e 

combustíveis substitutos, e no entanto, não incluía o valor do serviço de transporte do gás ao 

preço do mesmo, o que era economicamente ineficiente. Portanto, a nova proposta criada 

passou a incluir o serviço de transporte nos preços do gás, e o preço máximo de venda do gás 

(𝑃𝑀) de produção nacional foi estabelecido pela soma entre o preço referencial do gás natural 

na entrada do gasoduto de transporte (𝑃𝐺𝑇) e a tarifa de transporte de referência entre os 

pontos de recepção e de entrega do gás (𝑇𝑅𝐸𝐹). 

 Segundo Camacho (2005), a precificação do gás natural vindo de fora do país, a 

exemplo do gás boliviano importado pela Petrobrás, é definida entre as partes onde é dever da 

ANP deliberar mediante à conflito. 

 Com relação ao preço do gás conferido ao PPT, a partir da portaria MF/MME 

n°176/2001 estado estabeleceu uma regulação price cap6, onde o gás destinado ao programa 

para produção de energia elétrica teria um preço máximo. A medida tomada pela portaria 

visava reduzir a discrepância de preços que havia até então, pois a cotação do gás era em 

dólar e a energia final cotada em reais. (CAMACHO, 2005). 

 

4.3.3 Quanto ao transporte  

 Em relação ao transporte, de acordo com Camacho (2005), não há a necessidade de 

licitações pois, como já visto na Figura (1), cabe à ANP a atividade regulatória no setor. Em 

seu artigo 58, a Lei do Petróleo7 determina o livre acesso ao sistema de transporte via 

gasodutos. No entanto, a Petrobras passou a controlar o setor de transporte via gasodutos o 

                                                           
5 Programa que visava construir diversas usinas termelétricas para uso de gás; criado como alternativa para 

suprir questões energéticas no Brasil e que incentivava fontes de energias alternativas como o gás natural – 

Portaria MF/MME n° 176/2001. (CAMACHO, 2005). 
6 Preço-teto ou preço máximo.  
7 Acesso em www.anp.gov.br/?dw=51809. 

 

https://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.anp.gov.br/%3Fdw%3D51809&prev=search
https://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.anp.gov.br/%3Fdw%3D51809&prev=search
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que acabou gerando diversos impasses junto à outros agentes, o que mostra o poder de 

influência da empresa no setor gaseífero. 

4.3.4 Quanto à distribuição 

 Quanto à regulação da distribuição, como já mencionado, cabe ao estado a atividade 

regulamentadora. Camacho (2005, p.76) descreve de maneira bem clara como acontece a 

regulação: 

A legislação em alguns estados prevê que os grandes consumidores finais têm o 

direito de comprar gás natural diretamente dos produtores, sem o intermédio das 

companhias estaduais de distribuição. É a caracterização do denominado by-pass 

físico e comercial. Entretanto, para o funcionamento efetivo de uma regulação dessa 

natureza, o livre acesso à rede de gasodutos deve estar perfeitamente estabelecido, o 

que ainda não acontece na estrutura regulatória brasileira. 

 

Para o BNDES (2013, p. 41), a produção então se concretiza quando a árvore de natal 

é alocada de forma a permitir o fluxo do gás de folhelho até a estação onde será comprimido e 

transportado ao destino final. 

 

5. PANORAMA INTERNACIONAL 

 Com a descoberta de muitas reservas de gás não convencional8 espalhadas pelo 

mundo, diversos países até então importadores de gás natural, passaram a ver o recurso como 

uma oportunidade de autossuficiência energética¹ no setor. O desenvolvimento da cadeia 

produtiva está subordinado aos padrões das características geológicas do local, ambientais, 

institucionais e de desenvolvimento tecnológico de cada região. Portanto, o retrato da matriz 

energética dos interessados irá exigir um enquadramento de uma série de fatores e metas as 

quais deverão ser cumpridas e obedecidas, como por exemplo, a política de controle de 

emissão de gases, o custo de produção, infraestrutura e na circunspeção do mercado 

consumidor. (BNDES, 2013). A Figura (7) elaborada pelo Energy Information 

Administration, EIA (2013) para o relatório completo de a partir de maio de 2013 mostra o 

mapa de bacias estimadas com formações de óleo de xisto e gás de xisto mundialmente. 

 

 

 

                                                           
8 Gás derivado de reservatório não-convencional no qual independe de armadilhas estruturais e 

estratigráficas para a formação do gás. (LAW; CURTIS, 2002). 
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Figura 7 - Mapa mundial de formações e bacias de xisto. 

 

Fonte: EIA (2013). 

 

 De acordo com o boletim anual de preços da ANP (2012), as quatro maiores reservas 

mundiais de gás de folhelho estão situadas na China, Estados Unidos, Argentina e México 

respectivamente, somando entre elas um volume estimado em aproximadamente 101 trilhões 

de metros cúbicos (tcm). O Brasil atualmente possui a décima maior reserva de shale gas (6.4 

tcm) tecnicamente recuperável, ou seja, reserva com possibilidade de produção a partir das 

tecnologias contemporâneas. (BNDES, 2013). A Tabela (2) elaborada pela ANP (2012), 

mostra a estimativa das reservas mundiais de gás natural e gás de folhelho tecnicamente 

recuperáveis em trilhões de metros cúbicos para 34 países.  
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Tabela 2 – Estimativa das reservas mundiais de gás natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: ANP (2012). 

A partir da Tabela (2) é possível observar o potencial de cada país dentro do contexto -

mundial de suas respectivas reservas de gás de folhelho tecnicamente recuperáveis em trilhões 

de metros cúbicos (tcm). No continente europeu, se destacam Polônia (5.23 tcm) e França 

(5.10 tcm); na América do Norte, EUA (24.4 tcm), México (19.28 tcm) e Canadá (10.98 tcm) 

todos com números bastante expressivos; Na Oceania, a Austrália com 11.21 tcm; Na Ásia, a 

China, líder do cenário mundial em reservas recuperáveis com 36.1 tcm; e nos continentes 

africano e sul americano, com também volumes consideráveis respectivamente, África do Sul 

(13.73 tcm), Argentina (21.91 tcm) e Brasil (6.40 tcm). 
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 Segundo o BNDES(2013), a China mesmo sendo a detentora da maior reserva 

mundial de gás não convencional não é a líder em produção, mas aparece fortemente no 

mercado internacional com grandes expectativas no cumprimento das metas na redução de 

emissões de gases do efeito e estufa e bilhões de dólares investidos nas técnicas de produção 

americana em busca do aumento da produção chinesa.  

Os Estados Unidos lideram a produtividade mundial de shale gas devido ao seu 

pioneirismo na busca pela independência energética nacional e suas variáveis políticas, 

econômicas e ambientais favoráveis para exploração e produção do gás de folhelho. (BNDES, 

2013, p. 37). Ademais, o desenvolvimento da técnica de fraturamento hidráulico pelos 

americanos no início do século XXI, resultou numa grande expansão do seu mercado interno 

de gás, o que aumentou a competitividade no setor e consequentemente uma queda relevante 

nos preços do gás (de aproximadamente US$18.00/MBTU para US$3.00/MBTU). 

(CAMPOS; DOS ANJOS, 2014). 

 

6. A HEGEMONIA AMERICANA NA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL 

Ao final da década de 90, o preço do barril de petróleo o petróleo chegou a preços 

mínimos não vistos desde a crise ocorrida na década 1970. Consequentemente, os americanos 

passaram a ser dependentes de suprimentos externos devido à queda significativa das 

exportações. Esta queda, causada pela falta de procura internacional esfriou a produção 

petrolífera nacional norte americana. (BNDES, 2013).  

 A partir daí foi despertada a atenção do governo estadunidense para sua 

vulnerabilidade energética mediante à política externa e perante à volatilidade dos preços do 

petróleo regulados majoritariamente pelos países membros da Opep. (BNDES, 2013).  

Segundo Jacomo(2014), com o avanço nas tecnologias de produção, domínio da 

técnica de fraturamento hidráulico e de perfuração de poços horizontais para a produção de 

gás de xisto (pois o fracking que já era utilizado na produção petrolífera e gaseífera), os EUA 

tornaram-se hegemonia mundial tanto no desenvolvimento quanto na exploração e produção 

de reservas não convencionais. Atualmente, a alta oferta de shale gas nos país, aumenta a 

competitividade do mercado de gás americano e consequentemente gera uma queda nos 

preços desse gás, como já comentado no tópico anterior.  

A Figura (8) de Trembath et al (2012), mostra uma linha do tempo dos acontecimentos 

mais importantes que permitiram o desenvolvimento dos recursos não convencionais a partir 
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do aperfeiçoamento da técnica de fraturamento e perfuração horizontal desde a primeira 

extração de gás de folhelho em Fredonia (1820), no estado de Nova Iorque, até o “boom” 

recorde de produção de gás (2000).  

A Figura (9) do EIA (2012) mostra o histórico de produção, em bilhões de metros 

cúbicos (bcm), de gás não convencional americana da década de 90 até os dias atuais, e ainda, 

peojeções e estimativas produtivas até o ano de 2035.  

 

Figura 8 – Linha do tempo do desenvolvimento dos recursos não convencionais 

(EUA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trembath et al., 2012. 

 

A linha do tempo mostra os mais importantes acontecimentos, de 1820 até o “boom” 

de produção norte americano em 2000, que permitiram o domínio americano junto as técnicas 

de fraturamento hidráulico. Em 1947, ocorreu o primeiro fraturamento hidráulico para 

extração de gás natural em pedra de calcário. Com o decaimento da produção de gás 

doméstico no início da década de 1970, o centro de pesquisa Morgatown Energy Research 

Center (MERC), iniciou um projeto que visava a extração de gás de folhelho e que resultou no 

patenteamento da técnica de perfuração direcional por engenheiros da instituição anos depois. 

A partir de então, a técnica de fracking e pefuração horizonal se desenvolveram e se 
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aperfeiçoaram, tornando os EUA a referência mundial na utilização dessas ténicas bem como 

a grande potência mundial no setor gaseífero. 

 

Figura 9 - Produção e expectativa de produção de Gás Natural por Fonte 1990-

2035(bcm).  

 

 Fonte: EIA, 2012. 

 A partir da Figura (9), para o gás de folhelho, é possível observar a discrepância de 

produção desde o “boom” do gás natural na cadeia produtiva estadunidense no início dos anos 

2000 (aproximadamente 550 bcm), até 2010 (aproximadamente 610 bcm). Além disso, 

segundo as estimativas do EIA (2011), o único gás cuja produção se manterá em constante 

crescente até 2035, é o shale gas o qual representará 49% da produção de gás natural norte 

americana. Para os outros gases não convencionais como o tight gas e coalbed methane, 

espera-se um comportamento de produção decrescente de 2000 a 2035. 

De acordo com o relatório de revisão dos recursos emergentes do EIA (2011), a Figura 

(10) mostra as reservas de gás de folhelho presentes nos 48 estado americanos. Segundo 

Jacomo (2014, p. 30), essas reservas chamadas de plays, “[...]São formações consideradas 

altamente ricas em folhelho contendo uma grande quantidade de gás natural e combustíveis 

líquidos.” 
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Figura 10 – Bacias de shale gas em 48 estados americanos.  

Fonte: EIA (2011). 

 

A Figura (10) mostra os plays de gás de xisto em cada estado americano que mais 

contribuíram para o crescimento da produção desse gás bem como os que se destacaram na 

produção em si.  Entre eles, encontram-se os plays de Woodford Shale, Fayetteville Shale, 

Barnett Shale e Haynesville-Bossier Shale que contribuíram bastante para a atividade 

produtiva a partir do final da década de 1990. De 2009 em diante, quanto ao destaque 

produtivo estão os plays de Marcellus Shale, localizado bacia de Appalachian e Eagle Ford 

Shale, localizado na bacia de Pearsall, Texas. 

 

6.1 FATORES FAVORÁVEIS QUE CONTRIBUIRAM PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA INDÚSTRIA DE GÁS DE XISTO 

 Dentre os principais fatores que contribuíram positivamente para o desenvolvimento 

da indústria de gás de xisto nos EUA, estão os elevados preços do gás no início dos anos 2000 

e a infraestrutura de transporte de gás já desenvolvida e regulamentada. 
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6.1.1 Os elevados preços do gás 

 Diversos fatores impulsionaram crescimento da exploração e produção de gás. Os 

avanços tecnológicos não foram os únicos fatores responsáveis pelo desenvolvimento da 

indústria de gás de xisto americana. No inicio dos anos 2000, a ascensão dos preços do gás no 

mercado internacional durante o período de 2004 a 2009, impulsionou a indústria norte-

americana. Os preços chegaram a variar entre US$6-9/MBTU (Dólares por MBTU) de acordo 

com o Gráfico (1) elaborado pela ANP (2012). Este último que tornou as operações de 

exploração de gás natural mais lucrativas em relação à outros setores da indústria energética, 

como por exemplo a indústria petrolífera e de gás convencional (GNL) americana. (ANP, 

2012). 

6.1.2 O transporte de gás 

No que tange a logística, a extensa malha de gasodutos americana, na Figura (11) foi 

mais um fator que influenciou fortemente a produção de gás de xisto, não havendo a 

necessidade de novos investimentos no setor, uma vez que o país já possuía uma 

infraestrutura de transporte consolidada e preparada para abastecer com facilidade e eficiência 

a demanda de gás nacional. Ademais, o país detinha um mercado consumidor ativo e 

consolidado. (ANP, 2012). 

 

Figura 11 – Mapa de gasodutos nos EUA. 

Fonte: EIA (2014). 
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 Observa-se uma grande concentração de gasodutos principalmente nas regiões onde 

encontram-se os maiores volumes de gás de folhelho, localizados em Marcellus, que abrange 

a região nordeste dos EUA (Nova Iorque, Nove Jersey, Pennsylvania, Virgínia e Ohio), e 

Haynesville abrangendo o centro-sul (Texas e Lousiana). Figuras (10) e (11).  

O livre acesso dos agentes à essa vasta malha de gasodutos de transporte acontece de 

maneira ligeira e trivial graças à presença de um mercado de gás desregulamentado, ou seja, 

um mercado de livre concorrência entre os agentes de diferentes segmentos do setor de gás 

natural, também conhecida como concorrência gás-gás. (ANP, 2012).  

6.1.3 O contexto regulatório americano - o Natural Gas Act de 1938 

 Com o crescimento e desenvolvimento da indústria de gás natural nos EUA, era 

necessária uma estrutura regulatória forte para controlar comércio de gás (via gasodutos) 

interestatal no território estadunidense, fato que aumentava a complexidade da indústria. 

Levando em conta a autonomia dos governos estaduais sob suas fronteiras na política 

americana, o poder de regulação de cada estado além de suas fronteiras era questionável e 

necessitava com urgência de um arcabouço regulatório. Consequentemente, o governo federal 

então criou o Natural Gas Act (NGA) em 1938, a fim de regular e fiscalizar as tarifas 

interestaduais que eram exigidas pelas empresas de transporte e comercio do gás natural, 

evitando assim o monopólio dessas empresas na indústria fora de suas jurisdições com preços 

não competitivos e a concentração da indústria de gás natural. (NATURALGAS.ORG, 2013 

apud JACOMO, 2014). 

6.1.3.1 A seção 107 do Natural Gas Policy Act (NGPA) de 1978 

 Visando manter o mercado gaseífero equilibrado e impulsionar a prospecção de novas 

reservas, uma nova e melhor correção para certas divergências no mercado gaseífero foi 

estabelecida a partir do NGPA de 1978. (JACOMO, 2014). 

Jacomo (2014, p. 37) diz que o NPGA foi criado com três objetivos principais: “[...]a 

criação de um mercado nacional único de gás natural no país; balancear a relação oferta-

demanda, e; reestabelecer o livre mercado como mecanismo de formação de preços para seu 

mercado de gás natural”.   

A seção 107 do NGPA de 1978 estava voltada intrinsecamente para os gases não 

convencionais, onde antevia incentivos de precificação para este tipo de gás devido as 

elevadas despesas no processo de extração relacionadas à ele. A possibilidade da escassez de 

gás no mercado fez com que o governo federal investisse em pesquisas voltadas para novas 
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fontes alternativas de energia. A partir delas, foi detectado o vasto recurso de gás não 

convencional em território nacional e que era vantajoso incentivar a exploração. Portando, o 

país passou a estudar a melhor maneira de se extrair gás a partir dessas fontes não 

convencionais. (NATURALGAS.ORG, 2013, apud JACOMO, 2014). 

Anteriormente à criação do NGPA, as regulações estatal e federal (interestaduais) 

atuavam separadamente. Nesse caso, a Federal Power Comission (FPC) era responsável pela 

regulamentação e fiscalização do comércio gaseífero apenas em nível federal e os estados, 

autônomos, encarregados das mesmas funções sobre suas fronteiras. Entretanto, com a NGPA 

a função de fiscalizar e regulação passou a ser de total responsabilidade da Federal Energy 

Regulatory Comission (FERC) dentro e fora das fronteiras, o que foi uma mudança 

impactante na estrutura regulatória norte americana. (JACOMO, 2014). 

6.2 O GÁS NÃO CONVENCIONAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUNIDENSE  

 Segundo o EIA (2010), a Figura (12) a partir de um fluxograma mostra a relação entre 

a matriz energética americana e sua respectiva matriz de consumo. O gás natural ocupa o 

segundo lugar na matriz energética que é composta majoritariamente de petróleo.  

 O notável percentual gaseífero na matriz energética americana ratifica a série de 

medidas político-econômicas favoráveis tomadas pelo governo estadunidense desde a década 

de 70, visando intensificar o processo de desenvolvimento das tecnologias de extração e 

produção de gás de xisto a partir de incentivos fiscais (US$ 0.50 por metro cúbico produzido) 

e parcerias público-privadas para dividir os custos em projetos, pesquisa e desenvolvimento. 

(BNDES, 2013). 
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Figura 12 – Relação da Matriz Energética e consumo por setor nos EUA. 

 Fonte: EIA (2010). 

 

 A partir da Figura (12) anterior, é possível verificar que 36% da matriz energética 

americana em 2010 era composta principalmente de petróleo, seguida do gás natural (25%), 

carvão mineral (21%), seguidas em menor expressão por fontes de energias renováveis (8%) e 

energia nuclear (9%). Estes, responsáveis por abastecer grande parte dos setores de consumo 

norte americano conforme o fluxograma de energia.  

Quanto ao consumo energético, os setores de geração de energia elétrica, transporte e 

industrial são os mais ativos e responsáveis pelo uso de respectivamente 40%, 28% e 20% da 

oferta total da energia disponível. Ademais, o fluxograma mostra o consumo específico de 

energia que cada setor consome da matriz energética.  

Para os setores de maior expressão no consumo, o setor de geração de energia elétrica 

consome 1% do petróleo produzido, 30% do gás natural, 92% do carvão mineral, 50% das 

energias renováveis e 100% da energia nuclear disponível; O setor de transporte, 71% do 

petróleo, 3% do gás e 14% da energia proveniente de fontes renováveis; e por último, o setor 

industrial utiliza 22% petróleo, 33% de gás natural, 8% de carvão mineral e 28% da energia 

renovável disponível.  
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Em resumo, o gás natural americano é responsável por abastecer, de maneira bem 

dividida, principalmente o setor domiciliar (34%), geralmente para uso doméstico; o setor 

industrial (33%) e o setor de geração de energia elétrica (30%) que o utiliza em termelétricas. 

 

7. O GÁS NÃO CONVENCIONAL NO BRASIL 

 Segundo o EIA (2012), o Brasil atualmente ocupa a décima posição entre os países 

detentores das maiores reservas tecnicamente recuperáveis de gás de xisto no mundo. Estas, 

reservas provadas que se somadas comportam aproximadamente um volume total de 6.4 

trilhões de metros cúbicos (tcm). Segundo estudos da ANP, essas reservas são todas on-shore 

(em terra) e estão localizadas nas Bacias de do Parnaíba, do Parecis, do São Francisco, Paraná 

e Recôncavo Baiano. (BNDES, 2014). 

 De fato, o grande volume de gás de folhelho se comparado ao volume de gás 

convencional é expressivo e relevante. Visto que as reservas provadas de gás natural 

convencional somam 459.4 bilhões de metros cúbicos (bcm), e 76.9% desse volume são 

bacias offshore distribuídas principalmente entre os estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 

São Paulo. (BNDES, 2014). 

7.1 O PAPEL DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP) NA REGULAÇÃO 

 Quanto as competências da ANP: 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), implantada 

pelo Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, é o órgão regulador das atividades 

que integram a indústria do petróleo e gás natural e a dos biocombustíveis no Brasil. 

Autarquia federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a ANP é responsável 

pela execução da política nacional para o setor energético do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis, de acordo com a Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997). 

(ANP.GOV.BR, 2014).  

 

A ANP tem como principais finalidades “[...]regular – (grifo nosso)estabelecer regras 

por meio de portarias, instruções normativas e resoluções para o funcionamento das indústrias 

e do comércio de óleo, gás e biocombustíveis; contratar – (grifo nosso) promover licitações e 

assinar contratos em nome da União com os concessionários em atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, e autorizar as atividades das indústrias 

reguladas; fiscalizar – (grifo nosso) fazer cumprir as normas nas atividades das indústrias 

reguladas, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos.” (ANP.GOV.BR, 

2014). 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/1997/lei%209.478%20-%201997.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=1743
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 No dia 10 de Abril de 2014, a ANP publicou a resolução número 21 a fim de impor 

uma regulação própria para a atividade exploratória e produtora de recursos não 

convencionais, estabelecendo os requisitos essenciais e os padrões de segurança operacionais 

e de preservação ambiental para as técnicas de fraturamento hidráulico em reservatórios não 

convencionais. Esses requisitos abrangem: Um sistema de gestão ambiental; estudos e 

levantamentos necessários para a aprovação das operações de perfuração seguida de 

fraturamento hidráulico; projeto de poço com fraturamento hidráulico em reservatório não 

convencional; simulação de fraturas; análises de riscos; execução das operações; respostas às 

emergências bem como as disposições finais e transitórias. (ANP, 2014). 

 Uma vez identificada as reservas de gás de xisto em potencial, com a finalidade de 

mapear essas reservas para dar início às atividades exploratórias, a ANP em Novembro 2013 

realizou a 12ª rodada de licitações de petróleo e gás onde ofertou 240 blocos com riscos 

exploratórios, espalhados por 13 setores de 7 bacias sedimentares brasileiras (Amazonas, 

Solimões, Parecis, Paraná, Parnaíba, Recôncavo e São Francisco). Dentre essas 7 bacias, 5 são 

bacias com perspectivas de terem recursos não convencionais já mencionadas no tópico 

anterior. (ANP, brasil-rounds, 2013).  

 Segundo a ANP (2013), dentre os 240 blocos ofertados, somente 72 blocos foram 

arrematados. Na Bacia do São Francisco (36 blocos) e do Parecis (14 blocos) nenhum bloco 

dos 50 oferecidos foi arrematado. Para a Bacia do Parnaíba, 32 foram ofertados e apenas 1 

bloco arrematado; Na Bacia do Paraná foram obtidos 16 blocos dos 19 oferecidos; e por 

último, foram arrematados 30 blocos dos 50 oferecidos na Bacia do Recôncavo Baiano. A 

seguir serão avaliadas as Bacias brasileiras em potencial que tiveram blocos arrematados na 

12ª rodada de licitações da ANP. 

 

7.2 AS BACIAS BRASILEIRAS MAIS PROMISSORAS PARA EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE GÁS DE XISTO 

 O Brasil possui 5 bacias com perspectivas de terem recursos não convencionais: Bacia 

do Parnaíba, do São Francisco, do Parecis, do Recôncavo, do Paraná. Entretanto, não foram 

concedidos blocos exploratórios nas Bacias do São Francisco e Parecis na 12ª rodada de 

licitações da ANP.  
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7.2.1 Recôncavo Baiano 

 A região do Recôncavo baiano e seus blocos exploratórios, representada pela Figura 

(13) elaborada pela ANP em 2013 na 12ª rodada de licitações, é a região em potencial mais 

desenvolvida e apropriada para a exploração e produção do gás de folhelho. (ANP, 2013). 

Figura 13 – A Bacia do Recôncavo e seus blocos exploratórios. 

Fonte: ANP, 2013. 

 A Figura (13) ratifica o potencial produtivo e de exploração da Bacia bem como suas 

principais vantagens. A região é pioneira na produção de gás no Brasil com atualmente 1700 

poços em produção. Ademais, possui uma localização privilegiada e próxima a refinarias que 

contêm unidades de processamento de gás natural (UPGN’s), fábrica de fertilizantes, além de 

uma extensa linha de oleodutos e gasodutos que cortam toda a região. (BNDES, 2013). 

 Segundo o EPE (2011), essa extensa rede de oleodutos e gasodutos tem papel 

fundamental, pois faz a conexão entre as áreas de produção naquela região até os terminais de 

estocagem e às UPGN’s de Candeias, São Francisco e Catu as quais processam diariamente os 

volumes de 2.9 MM m³, 6 MM m³ e 1.9 MM m³ de gás natural respectivamente. 

 Ademais, na Bacia do Recôncavo ocorre a conexão dos importantes gasodutos que 

ligam as malhas dutoviárias das regiões Sudeste e Nordeste (GASENE) à região dos estados 
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de Sergipe e Bahia (GASEB), o que permitiu ao sistema de fornecimento de gás natural no 

Brasil uma maior confiabilidade.  (LIMA, Átila, 2013). 

De acordo com um estudo análogo da ANP envolvendo o volume de gás de folhelho, 

em trilhões de pés cúbicos (tcf), por volume territorial, em km³, da bacia de Barnett nos 

Estado Unidos (30 tcf a cada 1196 km³), estima-se para área de 2000 km² à espessura média 

de 0.4 km da Bacia do Recôncavo um volume de 20 tcf de gás de folhelho. (COLELA, 2013). 

Dentre as refinarias presentes na Bacia do Recôncavo estão as unidades de Landulpho 

Alves (RLAM) e DAX Oil as quais tem capacidade de processamento diário de 51350 m³ e 

275 m³ respectivamente. (EPE, 2011). 

7.2.2 Bacia do Parnaíba 

 Localizada na região nordeste brasileira, a Bacia do Parnaíba na Figura (14) elaborada 

pela ANP, possui uma extensa área exploratória em potencial de shale gas de 

aproximadamente 64000 km² à uma espessura média de 0.04 km. Para tanto, estima-se um 

volume de 64 trilhões de pés cúbicos (tcf) para esta Bacia. Como anteriormente, para estimar 

o volume (tcf) provável de gás de folhelho na Bacia do Parnaíba, utiliza-se mesma analogia 

comparativa da Bacia de Barnett estadunidense. (COLELA, 2013).  

 

 Figura 14 – A Bacia do Parnaíba e seus blocos exploratórios.  

Fonte: ANP, 2013.  
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A partir da Figura (14) anterior, é visto que apesar de ter uma área exploratória e um 

volume estimado de gás de folhelho muito maior que a Bacia do Recôncavo, a Bacia do 

Parnaíba não possui infraestrutura favorável para a produção do gás de xisto à curto prazo. 

Observa-se que além dos blocos arrematados para atividade exploratória, não há a presença de 

gasodutos e refinarias, o que favoreceria à produção de gás nessa região. Portanto, caberia por 

parte das empresas que arremataram os blocos ofertados um investimento muito maior para o 

início de uma produção após exploração, e por parte do estado, a construção de uma estrutura 

de transporte favorável (gasodutos) para uma fácil distribuição do gás para diferentes regiões. 

7.2.3 Bacia do Paraná 

 Localizada na região sul brasileira, com 16 blocos obtidos de 19 ofertados pela ANP 

na 12ª rodada de licitações em 2013, a Bacia do Paraná, na Figura (15) elaborada pela ANP, 

detêm o maior volume estimado (método análogo da Bacia de Barnett - EUA) de gás de xisto, 

totalizando aproximadamente 226 trilhões de pés cúbicos (tcf) de gás. (ANP, 2013). 

 

Figura 15 – Bacia do Paraná e seus blocos exploratórios. 

Fonte: ANP, 2013.  
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De acordo com a Figura (15) mostrada anteriormente, é notável o tamanho da extensão 

do território que compreende a Bacia do Paraná. Há também a presença de gasodutos que 

atravessam a região, como o trecho sul do Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL), que conecta 

os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo através das cidades de Canoas-RS e Paulínea-

SP; e o trecho norte, que, após entrar em território brasileiro, liga os estado de Mato Grosso 

do Sul e São Paulo entre as cidades de Corumbá-MS e Guararema-SP. 

(PETROBRAS.COM.BR, 2016). 

 Entretanto, mesmo com a presença destes importantes gasodutos que atravessam a 

bacia, a maior parte do blocos exploratórios ainda se encontra distante dessa malha, o que 

dificultaria o processo de transporte e distribuição desse gás pós produção. Vale lembrar que 

segundo o EIA (2013), ainda não foram reportadas nenhuma atividade exploratória e de 

produção na Bacia do Paraná. Ademais, a refinaria mais próxima, mas ainda distante dos 

atuais blocos de exploração na Bacia do Paraná, é a Unidade de Industrialização do Xisto 

(SIX) da empresa Petrobrás que está localizada na cidade de São Mateus do Sul-PR. 

(PETROBRAS.COM.BR, 2016). 

 

8. PANORAMA GERAL GASEÍFERO NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 As reservas provadas de gás natural convencional no Brasil somam ao total 459.9 

bilhões de metros cúbicos (bcm), dos quais 76.9% localizam-se majoritariamente em mar 

(offshore) e estão distribuídas geograficamente principalmente na região Sudeste brasileira, 

entre os estados do Espirito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.  Quanto ao perfil produtivo, o 

país atingiu uma produção de 24073 MM m³ onde destacam-se os estados do RJ, ES e AM, 

este último detentor dos maiores campos de produção de gás. (BNDES, 2013). A Figura (16) 

elaborada pelo Ministério de Minas e Energia em (2015), mostra o panorama da oferta interna 

da matriz energética e elétrica brasileira para vários setores em 2014. 
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 Figura 16 – Ofertas Internas de Energia e Energia Elétrica no Brasil. 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MME, 2015.  

 

A Figura (16) destaca a essencial participação do gás natural convencional para os 

recursos não renováveis (22.4%), que correspondem a 60.6% da oferta interna total da matriz 

energética nacional. Para a oferta interna de energia elétrica no mesmo ano, o MME mostra 

que 22.4% do gás ofertado é responsável pela geração de 51.1% da energia elétrica ofertada a 

partir de fontes de não renováveis e que representam 25.4% da total oferta interna de energia 

elétrica brasileira. 

Quanto ao atual contexto do mercado consumidor, (LIMA; DOS ANJOS, 2014, p. 8) 

diz que “[...] O mercado consumidor de gás natural ainda encontra-se relativamente pequeno e 

pouco desenvolvido, tendo como principais segmentos consumidores, a indústria, o setor 

automotivo e as termelétricas, sendo este último, representante de extensa fatia do consumo 

potencial de gás natural no Brasil”. 

 

8.1 OFERTA DE GÁS NATURAL BRASILEIRA 

 A atual oferta gaseífera nacional atualmente é formada pela produção do país, e pela 

importações de GNL oriundas da Bolívia através do gasoduto GASBOL e também de outros 
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países. (BNDES, 2013). A Figura (17), elaborada pelo Ministério de Minas e Energia (2015), 

mostra o balanço da oferta gás natural de 2012 a 2014 de acordo com dados publicados pela 

ANP. 

  

Figura 17 – Balanço da oferta de gás natural brasileira em MM m³ de 2012 à 2014. 

Fonte: Equipe do Departamento de Gás Natural. MME, 2015. 

 

O considerável crescimento da produção resultou numa maior oferta de gás brasileiro 

ao mercado entre os anos de 2012 à 2014 (de 39.73 a 48.3 MM m³). As importações também 

experimentaram expansão no mesmo período de 35.1 para 51.7 MM m³. Ademais, a partir da 

razão do volume de gás importado ofertado em detrimento da oferta total de gás para o 

mercado brasileiro, determina-se que para o ano de 2014 aproximadamente 51.7% da oferta 

de gás nacional era proveniente de países vizinhos como Bolívia e Argentina. Fato este, um 

alerta relevante que mostra a magnitude da dependência brasileira junto às importações no 

setor e a também necessidade de desenvolvimento da indústria de gás não convencional no 

país, visto que o Brasil possui a décima maior reserva mundial de gás não convencional. 

(MME, 2015). 

Estimativas do Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE 2021), previu o 

crescimento da participação do gás natural na matriz energética brasileira iria além dos 10.2% 

detectados no ano de 2010 devido a provável entrada de novos agentes no setor e do aumento 
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da produção das principais regiões produtoras. A Figura (17) do MME, ratifica a estimativa 

do PDE 2021 com uma participação de 13% do gás natural na matriz energética nacional. 

Além disso, o PDE 2021 prevê também a integração das malhas de transporte que ligam as 

regiões Nordeste, Sul e Sudeste brasileiras e determinou que será mantido o volume de 

importações do gás vindo da Bolívia via GASBOL, desconsiderando a dependência de oferta 

de gás proveniente dessa região pelos estados da região Sul do Brasil. (BNDES, 2013). 

 

8.2 A DEMANDA DE GÁS NATURAL BRASILEIRA 

Segundo o MME (2015), através dos dados publicados no Boletim de 

Acompanhamento da Indústria de Gás Natural do ano de 2014, mostrou que juntamente com 

o crescimento da oferta de gás nacional mencionada no tópico anterior, o consumo médio de 

gás natural entre os anos de 2009 a 2014 cresceu para praticamente em todos os setores, com 

exceção do setor automotivo com uma pequena queda de aproximadamente 7.28% (5.77 MM 

m³ para 4.96 MM m³). Já o setor de maior e notável crescimento no consumo médio de gás 

ocorreu no setor de geração de energia elétrica, que cresceu em média 198% (5.31 MM m³ 

para 47.37 MM m³) em relação ao mesmo período.  

A Figura (18) elaborada pelo MME (2015), mostra o consumo médio de gás natural 

por setor no ano de 2014 em milhões de metros cúbicos por dia (MM m³/dia). 

 

Figura 18 – Consumo médio diário de gás natural em 2014. 

 

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural. MME, 2015. 
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Através da Figura (18), é possível perceber que a demanda diária de gás natural 

brasileira, em milhões de metros cúbicos, é predominantemente direcionada aos setores de 

geração de energia elétrica (47.4%) e industrial (43.2%). Estes valore que também incluem o 

consumo médio diário direto do próprio produtor de gás em ambos setores. Juntos, estes 

setores somam aproximadamente 90.6% do consumo médio diário nacional. Por outro lado, 

os valores para os setores comercial, automotivo, residencial, cogeração e outros não são tão 

expressivos se comparados àqueles, totalizando apenas 9.4% da demanda diária de gás.   

Embora os setores industrial e de geração sejam responsáveis por praticamente todo o 

consumo diário médio de gás no país, este percentual não é tão expressivo se comparado à 

demanda de outros combustíveis que também servem de alimentação para esses setores. Este 

fato, justificado pela abundante quantidade de recursos hídricos, de menor custo, que servem 

de barreira para a utilização do gás natural como preferência energética. Ou seja, seu 

potencial de substituição ainda não é muito elevado no Brasil, para o crescimento deste 

potencial seria necessário a substituição das plantas industriais por novas adaptadas para o uso 

de gás como principal combustível, o que não seria vantajoso, uma vez que a substituição 

envolve novos custos. (BNDES, 2013). 

 

8.3 A INFRAESTRUTURA DA MALHA DUTOVIÁRIA BRASILEIRA   

Segundo o BNDES (2013), o Brasil apresenta sua malha dutoviária concentrada 

principalmente nas regiões Centro-Sul e Nordeste. Sua infraestrutura permite a distribuição e 

transporte do gás natural produzido via uma malha integrada de 110 dutos, dos quais 63 são 

para escoamento e os outros 47 para o transporte, que totalizam aproximadamente 11157 km 

de extensão. A Figura (19) elaborada pela ANP mostra a disposição da infraestrutura do 

transporte dutoviário nacional bem como sua movimentação. 
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Figura 19 – Infraestrutura de produção e transporte de gás natural. 

Fonte: ANP, 2012. 

 

 Fica evidente a partir da Figura (19) anterior que com exceção do trecho norte do 

GASBOL, a malha dutoviária para o transporte de gás está localizada majoritariamente no 

litoral brasileiro, pois, a maior parte da produção de gás brasileiro é offshore (juntamente com 

o petróleo), e portanto necessita-se de uma estrutura downstream próxima à costa que facilite 

o transporte e distribuição do gás até as refinarias, terminais e UPGN’s. Além disso, a 

concentração dos maiores mercados consumidores de gás, como o setor industrial, também se 

encontram na região litorânea, o que justifica a arquitetura mostrada. (BNDES, 2013). 

 Para a produção do gás não-convencional, um revés. Uma vez que o Brasil possui a 

grande maioria de suas reservas em potencial alocadas no interior do país, seria essencial a 

construção de novos dutos território a dentro que facilitariam o processo de escoamento e 

transporte do gás até o consumidor final. Isso demandaria altos custos e novos investimentos 

por parte do estado e participação de investidores/patrocinadores.  

 Segundo o BNDES (2013), com o crescimento da demanda de gás, principalmente 

pelo setor termoelétrico, o país precisa indispensavelmente da expansão da malha de 
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transporte e da capacidade de processamento. Os investimentos para tal expansão dependerão 

da determinação do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (Pemat) 

“[..] por meio do qual serão avaliadas a infraestrutura existente e a necessidade de expansão, 

com o propósito de atender aos mercados identificados. No Pemat estarão identificadas ainda 

todas as construções e ampliações previstas para um horizonte de dez anos, e com base nisso, 

define-se o processo de licitação.” (BNDES, 2013, p.77). 

 Entretanto, a implantação do Pemat apresenta algumas dificuldades que estão 

relacionadas principalmente à incerteza de disponibilidade oferta e demanda de gás. Pois 

ainda não há certezas em relação as quantidades de gás que seriam produzidas juntamente 

com o petróleo e os volumes de gás não convencional em algumas bacias ditas em potencial 

já citadas. (BNDES, 2013). 

 

8.4 O CUSTO DO GÁS NO BRASIL 

 Segundo o BNDES (2013), o cálculo do preço do gás que chega até o consumidor 

final para consumo envolve quatro variáveis. É calculado pela soma dos custos de produção 

(pode também ser chamado do preço da molécula), de transporte, de distribuição e impostos. 

De acordo com estudos de 2011 publicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro (Firjan), o preço da molécula, custos de transporte, de distribuição e impostos 

correspondem respectivamente a 43%, 16%, 20% e 21% do preço final de gás. Portanto, o 

custo do gás deve ser relevante e congruente de acordo com o investimento considerável 

utilizado por cada os setores da cadeia produtiva de gás upstream, midstream e downstream. 

 A compra do gás é feita pelas distribuidoras a partir de leilões de venda à curto prazo e 

contratos, que podem ser firmes e firmes-flexíveis, junto a Petrobrás. Os leilões de venda a 

curto prazo (geralmente 3 meses) tem por finalidade ajudar as distribuidoras a reduzirem seus 

custos de aquisição enquanto regulam seus balanços de oferta e demanda, e com renovação a 

partir do balanço esperado do próximo trimestre. Já para os contratos firmes, no caso do gás 

importado boliviano (firme boliviano) o preço do gás dependerá do preço do insumo, do 

transporte e a variação cambial; para o contrato firme nacional, o preço dependerá de uma 

parcela variável do insumo e uma parcela fixa do transporte. Em resumo, em ambos contratos 

firmes, os reajustes são feitos a partir de inflações, o boliviano a partir da americana e o 

nacional pela inflação nacional. (BNDES, 2013). 
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9. O GÁS DE XISTO QUANTO À SUAS QUESTÕES AMBIENTAIS  

No que tange ao impacto da atividade de exploração do gás de xisto no meio ambiente, 

observar-se-á que existem fortes controvérsias em relação a temática. De um lado temos 

especialista que são veemente contra a exploração dessa atividade uma vez que os impactos 

ao meio ambiente são quase que irreparáveis, uma vez que incide no bioma e no lençol 

freático. Por outro lado, alguns compartilham a opinião que o gás de xisto e o elevado 

potencial energético “pouparia” a exploração de um contingente significativo de outras fontes 

de energia.  Tais opiniões dividem especialistas e ambientalista em todo o mundo. 

A expansão norte-americana de gás de xisto por exemplo, chamou a atenção mundial 

dos agentes produtores do setor e de ambientalistas. É fato que o gás de xisto era visto como o 

substituto do carvão na matriz elétrica dos EUA, visto que a produção como um todo do 

primeiro quando comparada ao segundo apresentava uma redução de 35% nas emissões de 

gases estufa, segundo estudos da Environmental Protection Agency (EPA). Por outro lado, a 

expansão da indústria de gás não convencional, o surgimento de impactos ambientais era 

inevitável correlacionados ao processo produtivo e suas técnicas de fraturamento hidráulico e 

perfuração horizontal descritas na [...]seção 1.4[...]. (BNDES, 2013). 

 Ambientalistas defendem que o uso dessas técnicas leva a impactos ambientais 

gerados a partir de algumas questões relevantes: tais como a contaminação de aquíferos pelo 

fluido de perfuração e escape e gás; o desperdício devido aos grandes volumes de água 

utilizados durante a produção; o derramamento da água utilizada (contaminantes) pós 

produção no solo; abalos sísmicos, além da poluição sonora bem como visual. (BNDES, 

2013). 

 Além da contaminação de aquíferos pelo gás que escapa da rocha, a contaminação 

através do fluido de perfuração está relacionada aos aditivos presentes em sua composição 

química (0.14% do total) danosa ao ambiente, uma vez que 99.86% da composição do fluido 

são água e areia. De acordo com o The Global Warming Policy Foundation (GWPF) (2011, 

p.19), dos 0.14% de aditivos, 0.05% são antimicrobianos como bromo, metanol e naftaleno, 

0.05% lubrificantes como poliacrilamida, 0.03% ácido clorídrico e 0.01% de inibidores de 

depósito como etilenoglicol. Contudo, para o GWPF (2011, p.20), nesse caso, não há risco de 

acidentes ambientais (vazamentos) através das técnicas de fraturamento hidráulico se 

obedecidas as medidas de segurança, uma vez que os tubos de escoamento que vão solo a 

dentro são revestidos por camadas alternadas de aço e concreto e geralmente triplamente 

revestidos quando próximo de aquíferos (com menos de 150 metros de profundidade).  
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 Quanto ao desperdício de água, Jacomo (2014) diz que num único poço, uma média de 

40 milhões de litros de água fresca pode ser pode ser bombeada dentro de um único poço, o 

que mostra a dimensão do uso de água no processo. Desta água injetada, muitos barris de 

fluido de perfuração (aproximadamente 50 mil em média) retornam à superfície para 

armazenagem, tratamento e posterior reutilização; no entanto, se não gerida adequadamente, 

podem ocorrer derramamentos ou infiltrações dessa água em lençóis freáticos, que muitas 

vezes contém sais radioativos presentes em camadas mais profundas do solo explorado. 

(BNDES, 2013). 

 Outro fator em alerta às consequências da produção do shale gas é a possibilidade de 

ocorrer pequenos abalos sísmicos próximos á regiões de exploração. Fato que em 2011 

ganhou foco de pesquisadores e ambientalistas após o acontecimento de dois abalos sísmicos 

na região de Blackpool no Reino Unido, imediatamente após a realização de processos de 

fracking. A partir daí, estudos do Royal Academy Engineering em 2012, mostraram que a 

região do ocorrido possuía falhas geológicas, que, quando submetidas às altas pressões de 

injeção de fluido do processo teriam liberado energia armazenada e consequentemente gerou 

a atividade sísmica. Portanto, é essencial o estudo prévio da geologia do local a partir de 

mapeamentos a fim de evitar a exploração em áreas com esse tipo de falha que poderia 

ocasionar um evento sísmico. (RAE, 2012 apud BNDES, 2013, p. 63). 

 A poluição audiovisual em ambientes de áreas exploratórias também é um outro fator 

eminente, uma vez que a exploração e produção necessita de uma notável infraestrutura no 

local, como caminhões e maquinário, que poluem a vista do habitat de moradores locais e 

geram ruídos originários do processo de fracking em si e do tráfego dos caminhões. (BNDES, 

2013). 

 No Brasil, apesar da criação da Resolução n°21 da ANP, ainda não há uma estrutura 

regulatória forte e de destaque no que tange as questões ambientais relacionadas às atividades 

e técnicas, como o fraturamento hidráulico e perfuração horizontal, utilizadas nos processos 

de produção bem como estudos aprofundados sobre os possíveis impactos gerados acerca da 

exploração de recursos não convencionais. Consequentemente, tornando-se um obstáculo para 

o desenvolvimento da produção de gás não convencional no Brasil. (COLOMER, 2015). 

 Nos EUA, um ponto importante que torna o arcabouço regulatório favorável quanto às 

questões ambientais é o fato de que grande parte das atividades de produção de gás são 

realizadas em propriedades privadas onde o dono também é proprietário dos recursos naturais 
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ali presentes, cabendo à ele negociar a exploração de sua área por terceiros via contratos que 

envolvem bônus de assinatura e royalties de até 25% em alguns estados. Quando em 

propriedade estadual, o direto de exploração e produção de gás na região é feita via leilões 

geridas pelos governos estaduais que estabelecem as regras para a realização de tais 

atividades. Infelizmente, muitas vezes esses governos acabam por permitir a exploração em 

áreas desfavoráveis e próximas à áreas residências. (ANP, 2012). 

 

10.CONCLUSÃO 

 O presente trabalho apresentou um estudo sobre a estrutura de mercado de gás natural 

brasileiro, seu potencial energético de gás não convencional, o arcabouço regulatório e suas 

particularidades assim como as perspectivas produtivas no cenário mundial atual e seu 

enquadramento na atual matriz energética brasileira.  

 A relevância do desenvolvimento de uma indústria consolidada no setor gaseífero no 

Brasil é indiscutível para o desenvolvimento do setor industrial e expansão do setor elétrico 

no país. Por outro lado, observamos que o marco regulatório brasileiro não apresenta-se 

maduro ou adequado ao enfrentamento dos desafios existentes atualmente para a consolidação 

da indústria gaseífero no país. 

Apesar o Brasil, possuir a décima maior reserva desse gás no mundo, a insuficiência 

de infraestrutura – dutos- impede o avanço da indústria gaseífera. Ademias, alguns acordos 

realizados ex-ante com outros países como a Bolivia impede o avanço e a consolidação desta 

com mais rapidez e em conformidade com a demanda local. 

Tomando alguns desses pontos listado acima, a realização do TCC I nos remete a uma 

reflexão acerca do futuro e dos desafios enfrentados pela indústria gaseífera no Brasil. 

Observar a concorrência, principais países produtores, tendência dos preços internacionais, 

inovações tecnológicas em curso são aspectos que devem ser considerados para a realização 

de estudo e analise aprofundada acerca da indústria gaseifera barsileira. 

A realização do TCC I foi possível por meio de coleta de referências bibliográficas 

que permitiram identificar os entraves brasileiros que impedem o avanço da indústria local. a 

realização de estudo comparativo com outros países produtores, como os Estados Unidos, nos 

revela os pontos que a indústria brasileira precisa melhorar ou avançar. Conforme 

mencionado anteriormente, a consolidação de arcabouço regulatório compatível com as 

necessidades internas do país e que considere as questões ambientais, logística, de mercado 
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são primordiais para esse avanço. A Petrobras como a principal empresa no setor dificulta a 

expansão do setor no futuro. 

 Como continuidade ao projeto, pretende-se no TCC II elaborar soluções plausíveis, à 

partir dos desafios identificados no presente estudo, que tornariam a indústria gaseífera 

brasileira além de promissora e atraente economicamente, uma indústria de gás de livre 

mercado, eficiente, capaz de competir com outros combustíveis substitutos e produzir grandes 

volumes de gás de xisto de suas reservas. 
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