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RESUMO

ARAÚJO, Renata Rodrigues de. Aspectos regulatórios e institucionais do desenvolvimento de
gás não convencional: uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos. 2016. 312 p.
Tese (Doutorado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Energia da Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2016.

Esta tese avaliou se o Brasil, sob a perspectiva regulatória, encontra-se preparado para iniciar
localmente o desenvolvimento de gás de folhelho, principal fonte de gás não convencional.
Para tal, adotou como metodologia uma análise comparativa entre a legislação do setor de gás
natural dos EUA e do Brasil, com foco na regulamentação das operações de fraturamento
hidráulico, buscando evidenciar e contextualizar os principais fatores de sucesso da
experiência estadunidense. Na realização dessas investigações foram utilizados diversos
conceitos da Política Ambiental que podem ser empregados na elaboração de normas e
condutas voltadas para o gás não convencional. Pautada no resultado dessas análises, que
apontou a necessidade de estudos ambientais, sociais e econômicos mais aprofundados,
apresentou-se como principal recomendação uma proposta de Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE). Tal ferramenta pode orientar a decisão do governo em relação à
exploração de hidrocarbonetos não convencionais no Brasil, bem como auxiliar o país na
obtenção de uma licença social para operar e na criação das condições necessárias para
explorar seus possíveis recursos de gás de folhelho de maneira segura e responsável.

Palavras-chave: Gás de Folhelho; Gás não Convencional; Regulação; Política Ambiental;
Brasil; Estados Unidos.

ABSTRACT

ARAÚJO, Renata Rodrigues de. Regulatory and institutional aspects of unconventional gas
development: a comparative analysis between Brazil and the United States of America. 2016.
312 p. Dissertation (Doctor of Science) – Graduate Program on Energy, University of Sao
Paulo, São Paulo, 2016.

This thesis assesses whether Brazil, from the regulatory point of view, is ready to start a local
production of shale gas, the main source of unconventional gas. For this purpose, the study
conducted a comparative analysis of the primary laws regulating of oil and gas exploration
and production activities in the USA and Brazil, focusing on the hydraulic fracturing
operations, in order to determine and contextualize the major factors of success for the
American shale gas experience. Several approaches of Environmental Policy that can be used
in the development of standards and rules for unconventional gas were used. The results
indicated the need for additional environmental, social and economic studies. Therefore, a
Strategic Environmental Assessment (SEA) proposal was the main recommendation. This
tool may guide the government's decision about the unconventional resources production in
Brazil, help the county to achieve a social license to operate and meet the conditions required
to explore its potential shale gas resources.

Keywords: Shale Gas; Unconventional Gas; Regulation; Environmental Politics; Brazil;
U.S.A.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da exploração e produção de gás não convencional,
especificamente o gás de folhelho, mudou o quadro das reservas estadunidenses. Os avanços
na perfuração direcional e no fraturamento hidráulico tornaram possível a exploração
generalizada de petróleo e gás a partir de formações rochosas que no passado eram
consideradas muito impermeáveis para a produção comercial. Em um momento de
instabilidade econômica, esse boom empregou dezenas de milhares de pessoas e reduziu
significativamente a dependência dos Estados Unidos (EUA) em matéria de importação de
hidrocarbonetos. Além disso, o gás de folhelho apresentou-se como uma grande promessa de
fonte energética de baixo custo, para uso em eletricidade, matérias-primas industriais, energia
residencial e comercial, e, até mesmo, combustível para transporte naquele país.
Atualmente, outras regiões do mundo mostram-se interessadas em iniciar uma
produção local de gás natural não convencional. Isto porque, ao contrário das reservas de gás
convencional, que estão fortemente concentradas geograficamente (em especial, em países do
Oriente Médio e da Ásia), os recursos de gás de folhelho estão distribuídos de forma mais
diversificada. Sendo assim, uma vez que as tecnologias utilizadas na exploração desse recurso
energético em território estadunidense possam ser replicadas em outras localidades, é possível
que a oferta de gás natural mude consideravelmente. Para alguns países, o desenvolvimento
da produção de gás não convencional pode ser um forte incentivo, tanto em termos de
aumento da segurança de oferta quanto de diversificação de fontes de energia.
O Brasil é um desses países que possuem recursos de gás de folhelho e poderia
explorá-los para aumentar e descentralizar sua oferta de gás natural a preços mais
competitivos. No entanto, suas características institucionais, ambientais, tecnológicas e de
mercado são bastante distintas daquelas apresentadas pelos EUA. Ademais, o conhecimento
geológico insuficiente, a falta de infraestrutura e de mão-de-obra especializada podem ser
grandes entraves para o início dessa exploração.
Além desses desafios internos, o Brasil, se decidir pela exploração de seus recursos
não convencionais, precisará lidar com as questões intrínsecas ao desenvolvimento de gás de
folhelho e suas controversas implicações ambientais, econômicas e sociais. Para isso, terá de
desenvolver medidas regulamentares eficazes para controlar essa atividade, visando desfrutar
dos benefícios econômicos e, simultaneamente, mitigar os potenciais impactos indesejáveis.
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A apresentação, compreensão e análise dessas normas regulatórias envolvidas no
desenvolvimento de gás não convencional e essenciais para viabilizar uma possível
reprodução da experiência estadunidense no Brasil constituem o tema central da presente tese.
Essa matéria, ainda inédita no país, encontra justificativa na importância de se iniciar a
discussão e a pesquisa a respeito das melhores práticas de regulação envolvidas em cada etapa
do processo de produção de gás não convencional.

1.1 Questão central e hipótese

A principal questão de investigação deste estudo é: o atual marco regulatório
possibilita que o Brasil inicie sua exploração local de gás de folhelho?
Outras questões também foram discutidas ao longo desta pesquisa:
- Que condições regulatórias apresentavam os EUA no pré-desenvolvimento de gás de
folhelho?
- Quais as principais lições aprendidas da experiência estadunidense?
- É possível desenvolver uma indústria de gás não convencional e simultaneamente
mitigar os possíveis impactos ambientais?
- Como os conceitos da política ambiental (princípios, instrumentos regulatórios e
processos de avaliação) podem contribuir para que o desenvolvimento de gás não
convencional possa ocorrer de maneira responsável e segura para a sociedade e para o meio
ambiente?
Como hipótese assume-se que o Brasil ainda não reúne as condições ideais necessárias
para iniciar sua indústria de gás não convencional e precisa realizar estudos aprofundados e
processos mais estruturados de avaliação dos riscos ambientais, sociais e econômicos
associados desde as etapas iniciais do projeto.
A complexidade das operações envolvidas na produção de gás de folhelho e seus
potenciais impactos despertam a preocupação da sociedade. Tais preocupações refletem-se
nas diversas ações judiciais e em um projeto de moratória de cinco anos que barram o
surgimento da indústria de gás não convencional em território nacional. Supõe-se, portanto,
que estudos científicos e processos de avaliações ambientais realizados por instituições
idôneas possam contribuir para a conquista da licença social e para aprimorar e/ou adequar a
regulação existente, colaborando para que a produção de gás de folhelho garanta a proteção
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do meio ambiente e da sociedade. Além disso, o conhecimento sobre os recursos disponíveis
também atrai os investidores, em consequência da redução das incertezas e dos riscos do
projeto.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral desta tese é avaliar se o Brasil, sob o ponto de vista regulatório,
encontra-se preparado para desenvolver uma indústria de gás não convencional local, a partir
de uma análise comparativa com os aspectos regulatórios e institucionais apresentados pelos
EUA.

1.2.2 Objetivos específicos

Três objetivos específicos estabelecidos para o desenvolvimento deste estudo são:
1.

Avaliar as implicações e as lições aprendidas com a regulação do setor de gás natural
e das operações de fraturamento hidráulico adotada pelos EUA, tanto em nível federal
quanto estadual, verificando as condições em que se deu o nascimento do gás de
folhelho naquele país, pioneiro e líder mundial na produção desse gás, e compará-las
com as existentes no Brasil;

2. Determinar como os conceitos da Política Ambiental podem contribuir para que uma
possível exploração ocorra no país de maneira responsável e segura;
3. Desenvolver uma proposta de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para que seja
aplicada nas áreas licitadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), com recursos de gás não convencional, com o intuito de
oferecer recomendações práticas sobre esse processo de avaliação ambiental e
colaborar para a tomada de decisão sobre o desenvolvimento desses recursos no país.
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1.3 Metodologia

Para atingir os objetivos estabelecidos nesse trabalho realizou-se uma extensa revisão
bibliográfica, envolvendo legislação, doutrina e jurisprudência nacionais e internacionais.
Princípios e instrumentos regulatórios da Política Ambiental, o método histórico, o método
comparativo e a proposição de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) foram utilizados
como fundamentos de análise.
Os princípios e os instrumentos regulatórios, conceitos que o presente estudo importou
em grande parte da doutrina estrangeira, auxiliaram na compreensão das possibilidades de
regulação do gás não convencional, buscando apontar as vantagens e desvantagens das
abordagens disponíveis.
O método histórico orientou a pesquisa da evolução do marco regulatório do setor de
gás natural convencional e não convencional dos EUA e do Brasil, bem como o estudo dos
aspectos gerais de legislação ambiental desses dois países.
É importante ressaltar que, ao contrário do Brasil, os EUA não possuem
regulamentação específica para o desenvolvimento de gás de folhelho. Optou-se, então, por
identificar os elementos regulatórios a serem estudados a partir da Resolução N° 21/2014 da
ANP, sem a pretensão de esgotar todos os componentes da legislação de ambos os países,
visto que a produção de gás não convencional por fraturamento hidráulico tem uma ampla
gama de questões que podem ser discutidas.
A abordagem comparativa também precisou adequar-se à existência de divergências
significativas entre os sistemas judiciários estadunidense e brasileiro. O Direito dos EUA
pertence à família do common law1. Sua concepção assume uma forma de Direito
jurisprudencial, cuja fonte principal encontra-se nas decisões dos tribunais (ANDRIGUI,
1994) e não nos atos do legislativo ou executivo ou de forma mais simples da lei escrita.
Nos sistemas de common law, a criação e o aperfeiçoamento ocorrem através de precedentes
judiciais. No caso estadunidense, Soares (2000) afirma que o Direito praticado no país, com
exceção do estado da Louisiana, pode ser considerado como common law misto, pois apesar
de pertencer àquela família, há uma aproximação do civil law. Esta estrutura jurídica da
família romano-germânica, cuja fonte principal é a lei, é adotada pelo Direito brasileiro. No

Não há uma tradução para common law. “Direito comum” e “direito consuetudinário” são considerados termos
inexatos como tradução (MACIEL, 1994).
1
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civil law observa-se a intenção de formular uma regra geral de conduta para futuro, enquanto
que no Direito do common law o objetivo é dar uma solução ao processo.
Além dessas considerações jurídicas, fundamentos da doutrina estadunidense foram
utilizados amplamente neste trabalho. Os EUA adquiriram vasta experiência na regulação do
gás não convencional nas últimas décadas, e esse conhecimento pode ser adaptado e servir de
base para a construção do modelo brasileiro, guardadas as devidas considerações.
Por fim, a proposição de uma Avaliação Ambiental Estratégica voltada para o
desenvolvimento de gás de folhelho no Brasil foi apresentada como principal recomendação
desta tese. Foram descritas suas etapas de implantação e algumas orientações em relação às
principais questões ambientais, sociais e econômicas do desenvolvimento do gás de folhelho
no Brasil, buscando contribuir para a identificação de opções estratégicas e de alternativas
seguras e responsáveis para a sua exploração.

1.4 Estrutura capitular

O trabalho está dividido em dez etapas, incluindo esta introdução, que descreve sua
hipótese, seus objetivos e sua metodologia. O capítulo 2 fornece informações básicas sobre
gás de folhelho, destacando suas principais características e diferenças em relação ao gás
convencional e os possíveis riscos das atividades de sua exploração e produção, bem como
narra sucintamente o histórico de seu desenvolvimento nos EUA.
O capítulo 3 apresenta a fundamentação teórica necessária para a compreensão das
análises realizadas no presente estudo. Inicialmente, conceitos básicos da regulação são
introduzidos, seguidos pela apresentação de três princípios da Política Ambiental utilizados na
regulação do gás de folhelho: princípio da prevenção, princípio da precaução e princípio do
poluidor pagador. A discussão centra-se, posteriormente, sobre as vantagens e desvantagens
de diversos instrumentos regulatórios e sua aplicação na regulação do gás de folhelho. Por
fim, destaca-se a importância dos processos de avaliação da Política Ambiental em projetos
que, assim como a exploração de gás não convencional, podem provocar impactos ambientais.
O capítulo 4 apresenta uma breve contextualização histórica do regime regulatório do
setor de gás natural dos EUA e propõe uma discussão sobre como a sua atual regulamentação,
as políticas governamentais e os aspectos legais de direitos minerais e leasing contribuíram
para a viabilização da indústria de gás de folhelho no país.
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Em seguida, o capítulo 5 aborda a regulamentação do gás de folhelho nos EUA,
destacando a complexidade de seu sistema, que envolve uma combinação de leis, estatutos e
regulamentos nos níveis federal, estadual, regional e local. A maioria dessas normas se aplica
ao setor de petróleo e gás natural em geral, e estavam em vigor antes do desenvolvimento em
larga escala de recursos não convencionais. O capítulo tem início com a apresentação das leis
ambientais federais que podem ser aplicadas à regulamentação da exploração de gás de
folhelho, ou mesmo a exploração de petróleo e gás natural em termos mais gerais. A seguir
discute-se a regulação do gás de folhelho em nível estadual, especificadamente em três
importantes estados produtores desse gás não convencional: Pensilvânia, Texas e Colorado.
Tais estados possuem algum tipo de regulamentação para a maioria das etapas do
desenvolvimento de gás de folhelho, ainda que apresentem grande variação em relação a seus
objetivos e aos instrumentos regulatórios adotados. A regulação local desses estados, descrita
brevemente, também apresenta características bastante variadas. O final do capítulo aborda a
questão da aplicação regulatória em nível estadual. Apesar da pouca disponibilidade de dados,
buscou-se compreender como os reguladores estaduais interpretam a lei e aplicam os
instrumentos de execução à sua disposição para fins de proteção da saúde pública, segurança e
qualidade ambiental.
O capítulo 6 apresenta o marco regulatório da indústria de gás natural no Brasil e as
principais atribuições da regulação federal e estadual, descritas na Constituição Federal de
1988, na Lei do Petróleo (Lei n° 9.478/1997) e na Lei do Gás (Lei n° 11.909/2009).
O capítulo 7 analisa a situação do gás de folhelho no Brasil, descrevendo a 12ª.
Rodada de Licitações de Petróleo e Gás da ANP, que ofertou bacias com potencial para gás
não convencional e a atual regulamentação voltada para o gás de folhelho no país: a
Resolução n° 21/2014 da ANP, que regulamenta as atividades de perfuração seguidas de
fraturamento hidráulico em reservatório não convencional e o Decreto Presidencial n°
8.437/2015, que determina que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) seja o órgão responsável pela expedição de licença ambiental
para a exploração de hidrocarbonetos não convencionais no país.
O capítulo 8 compara a regulamentação de gás natural no Brasil e nos EUA,
analisando seus aspectos técnicos, a disponibilidade de informações geológicas, a
competitividade do setor e seus aspectos institucionais. A comparação se estende à produção
de gás de folhelho, discutindo-se a implantação em nível federal e nível estadual, suas
vantagens e desvantagens, bem como o uso dos instrumentos regulatórios nas normas
estabelecidas para gás não convencional nos países supracitados.
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O capítulo 9 propõe a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica para o
desenvolvimento de gás de folhelho no Brasil, apresenta um panorama da aplicação deste
instrumento de avaliação ambiental no país e recomendações práticas para a análise das etapas
e questões envolvidas nesse processo.
A última etapa contém as considerações finais e sugestões para estudos futuros.
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2 GÁS DE FOLHELHO E SEU PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é gás de folhelho?

Gás de folhelho (em inglês, shale gas) é o gás natural produzido por uma rocha
sedimentar denominada folhelho, que se origina a partir da deposição de sedimentos finos e
de matéria orgânica em águas rasas no passado geológico (ANP, 2012).

Essas rochas

sedimentares possuem alto conteúdo de matéria orgânica e baixa permeabilidade - entre 0,01
e 0,00001miliDarci (mD) -, principalmente se comparada a um reservatório de petróleo
convencional de arenito situado entre 0,5 mD a 20 mD (KING, 2012). A baixa
permeabilidade impede que o gás natural aprisionado nesse tipo de formação se movimente
facilmente dentro da rocha, exceto através das extensões geológicas de tempo, o que significa
milhões de anos (GWPC, 2009; ANP, 2012). Essa característica também impede que grandes
quantidades de gás fluam naturalmente para o poço e isso se constituiu, durante muitas
décadas, em um limitador da produção dessa fonte de gás natural, pois as dificuldades de sua
extração inibiam o interesse comercial (ANP, 2012).
O gás de folhelho é considerado uma fonte não convencional de gás natural. Sua atual
rocha reservatório é a mesma em que foi gerado a partir da deposição e posterior
transformação de matéria orgânica por processos diagenéticos (agregação sedimentar). O gás
não convencional permaneceu nestas rochas geradoras enquanto o gás convencional migrou
para rochas reservatórios (Figura 1) com características de maior permeabilidade, o que
facilita sua extração (TAIOLI, 2013).
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Figura 1- Gás convencional e gás não convencional
Fonte: Adaptado por TASSINARI, 2012

Os depósitos de gás de folhelho apresentam outras características que os diferem das
fontes tradicionais de gás natural. Seu risco exploratório é bastante reduzido, pois seus
recursos tendem a estar distribuídos ao longo de imensas áreas geográficas, saturando o
espaço de poros por centenas de quilômetros. O reservatório de Marcellus, por exemplo,
apresenta limites que se estendem entre os estados de Nova Iorque, Pensilvânia, Ohio e
Virginia, ocupando uma área total de cerca de 600 milhas (965 quilômetros) (DURHAM,
2008), conforme mostra Figura 2. Os recursos das fontes convencionais estão distribuídos em
limites espaciais bem mais restritos (MIT, 2011; ANP, 2012). Por outro lado, as rochas de
folhelho apresentam menor teor de hidrocarbonetos que os campos convencionais, tornando a
sua produção econômica um desafio muito maior.

Figura 2- Limites do reservatório de Marcellus e Utica
Fonte: MARCELLUS SHALE COALITION, S.D.
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Finalmente, a curva de produção é outra diferença das fontes não convencionais, que
apresentam uma taxa de declínio dos poços de gás de folhelho de até 70% a 90% nos
primeiros anos de produção (GÉNY, 2010; ANP, 2012), conforme ilustra Figura 3.
Tipicamente, obtém-se o pico de produção já no primeiro dia de operação, à medida que são
feitas fraturas na rocha e o gás que se encontra livre consegue fluir (ANP, 2012). O restante
do gás, adsorvido na rocha, flui lentamente, conferindo ao reservatório baixas taxas de
produção por longos períodos de tempo (GÉNY, 2010; ANP, 2012). Essa característica se
reflete na necessidade de perfuração de um grande número de poços com impactos
correspondentes (ENVI, 2011).

Figura 3- Taxa média de produção de três áreas de exploração de gás de folhelho nos EUA (em bilhões de
pés cúbicos)
Fonte: Adaptado por ANP, 2012 a partir de dados de MIT, 2011

Outras fontes de gás não convencional incluem tight e coal bed methane (CBM). A
produção dos poços de tight se dá a partir de arenitos de baixa porosidade. Geralmente, o gás
natural é produzido fora do reservatório e migra ao longo do tempo geológico para dentro de
suas microporosidades. Sua extração requer técnicas de exploração semelhantes àquelas
utilizadas com o gás de folhelho. No caso dos poços de CBM, o gás natural é produzido a
partir de camadas de carvão mineral que atuam como geradores e reservatórios (GWPC; ALL
CONSULTING, 2009).
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2.2 Exploração de gás de folhelho nos EUA

A exploração de reservatórios de folhelhos nos EUA teve início em 1821 em
Devonian-Aged Shale, perto da cidade de Fredonia, Nova Iorque, onde se perfurou o primeiro
poço (GWPC; ALL CONSULTING, 2009; MIT, 2011). O gás natural obtido desta perfuração
era basicamente utilizado na iluminação da cidade (SCHLUMBERGER, 2005). Nos anos
seguintes, pequenas produções de gás de folhelho a partir de fraturas naturais da rocha foram
desenvolvidas em poços de pouca profundidade e de fácil perfuração (NYSDEC, 1992; MIT,
2011). Nas décadas de 1920 e 1930, foram explorados os campos de Big Sandy Field, em
Kentucky e o Antrim Shale, em Michigan, entre outros (GWPC; ALL CONSULTING, 2009).
O setor, contudo, não conseguiu atrair economicamente grandes corporações para este
negócio e passou a depender dos investimentos realizados pelas pequenas empresas
independentes, que se tornaram os agentes responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia
específica e adequada para a exploração do gás de folhelho (GÉNY, 2010).
O aprimoramento desta tecnologia também recebeu reforço durante o auge da crise de
petróleo em 1976, quando os EUA criaram um grupo de pesquisas, o Gas Research Institute
(GRI), vinculado ao Gas Technology Institute (GTI) cujo objetivo era aprimorar as técnicas e
os procedimentos utilizados na exploração de gás (TAIOLI, 2013).

Naquele ano, o

Departamento de Energia dos EUA (US DOE) incentivou o Eastern Gas Shales Program
(EGSP) (TREMBATH et al., 2012). Tais iniciativas propiciaram o desenvolvimento de
avanços tecnológicos ao longo dos vinte anos posteriores e serão analisadas mais
detalhadamente no capítulo 4.
Na segunda metade da década de 1990, o interesse de pequenos produtores pela
produção de gás de folhelho aumentou, pois o foco das grandes empresas, naquele momento,
concentrava-se na exploração nos campos de gás convencional offshore no Golfo do México.
Inicialmente, os campos desenvolvidos eram pouco profundos e as técnicas utilizadas
limitavam-se à perfuração vertical e alguma estimulação hidráulica, com níveis de produção
pouco significativos (ANP, 2012). Paralelamente, uma técnica inovadora de fraturamento
usando slick-water1, em substituição ao gel, foi desenvolvida pela Mitchell Energy &
Development Corporation, operador em Barnett Shale, com o objetivo de aumentar a
recuperação de gás natural. A combinação do fraturamento hidráulico e da perfuração

1

O Slick-water é basicamente composto de água, que representa geralmente, cerca de 99% do fluido (ANP,
2012).
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horizontal, tecnologias já existentes desde 1947 e 1929 (MONTGOMERY et al., 2010; EIA,
1993), respectivamente, e o uso de fibra óptica em imagem microssísmica possibilitaram o
primeiro sucesso comercial do desenvolvimento de gás de folhelho no Texas’ Barnett em
1997 (NICOT, 2009).
A produção de gás de folhelho propagou-se de Barnett para outros campos de folhelho
no Texas, Louisiana e Arkansas em meados dos anos 2000. Houve um aumento de quase
500% no número de fraturamentos hidráulicos em Woodfort e Barnett no período de 2005 a
2008 (ANP, 2012) e uma corrida na bacia Marcellus Shale, na Pensilvânia, em 2008
(KANSAL, 2012). A participação de gás de folhelho na produção nacional de gás nos EUA
subiu de menos de 1% em 2000 para mais de 20% até 2010 (STEVENS, 2012; EIA, 2012), na
medida em que a extração de gás natural a partir de suas vastas áreas de folhelho disponíveis
tornou-se economicamente viável. Dois anos depois, em 2012, a produção de gás de folhelho
daquele país já era a terceira maior produção de gás natural no mundo, ficando atrás somente
da produção total dos EUA e da Rússia (EIA, 2013). Efeitos revolucionários de um processo
que se desenvolveu em ritmo evolutivo.
Estima-se que os recursos tecnicamente recuperáveis2 de gás de folhelho dos EUA
sejam de 567 trilhões de pés cúbicos (16,06 trilhões de m3) (EIA, 2013). No entanto, é
necessário ter cuidado ao confiar em estimativas de gás de folhelho, visto que a produção em
larga escala do recurso é relativamente recente. O aumento da produção e da atividade de
perfuração fornece mais informações que contribuem para alterar as estimativas para cima ou
para baixo (PENNENERGY, 2013). A incerteza não é algo inesperado para alguns,
especialmente para aqueles que têm sido céticos desde o princípio em relação às estimativas
iniciais. Eles acreditam que a experiência até a data mostra que apenas cerca de 10% de cada
campo de gás de folhelho será de fato recuperável, considerando a taxa de declínio rápido
apresentada pelos poços, o que os tornam inviáveis comercialmente em poucos anos
(RIDLEY, 2011).
As avaliações de recursos de gás não convencionais são dificultadas pela
heterogeneidade das formações rochosas, por sua permeabilidade extremamente baixa e pela
incerteza sobre quanto volume do reservatório será conectado ao poço de produção. Uma
quantificação rigorosa requer modelagem geológica e análise do comportamento da produção
de vários poços somados a outros recursos conhecidos (IEA/WOE, 2009). O processo de

2

Recursos tecnicamente recuperáveis são os volumes de petróleo e gás que podem ser produzidos com as
tecnologias atuais, desconsiderando custos, preços e outros fatores econômicos capazes de limitar a produção
destes hidrocarbonetos.
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medição dos recursos não convencionais ainda carece de melhorias cada vez mais urgentes,
considerando a crescente importância destas fontes no fornecimento de energia (IEA/WOE,
2009).
Enquanto há incertezas em relação à sua extensão, várias bacias sedimentares nos
EUA são reconhecidas como fontes comerciais de gás de folhelho, conforme mostra Figura 4.
Exemplos incluem o Barnett Shale, na Bacia de Fort Worth, o Marcellus Shale (e outros) na
Bacia de Appalachian, e o New Albany Shale, na Bacia de Illinois (GWPC; ALL
CONSULTING, 2009). O potencial destas fontes pode ser alto, aumentando a importância do
papel do gás de folhelho na produção de energia dos EUA nos próximos anos.

Figura 4- Bacias de gás de folhelho nos EUA
Fonte: GWPC; ALL CONSULTING, 2009

O desenvolvimento da produção de gás de folhelho nos EUA tem favorecido o
aumento da oferta de gás natural local e possibilitado a queda de seu preço no país,
provocando grandes modificações neste mercado. Mais barato, o gás pôde aumentar a
competitividade da indústria estadunidense, fomentar a criação de empregos, impulsionando a
economia, bem como, em longo prazo, contribuir para a redução das emissões de gás de efeito
estufa (GEE) produzidas na geração de eletricidade, através da substituição de carvão por gás
natural.
De acordo com o Bureau of Labor Statistics, cerca de meio milhão de empregos na
indústria foram criados entre janeiro de 2010 e janeiro de 2013 (US BUREAU OF LABOR
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STATISTICS, S.D.). Outros fatores são provavelmente responsáveis por este pequeno
acréscimo, tais como o aumento da produtividade dos trabalhadores estadunidenses e a
recuperação cíclica da economia após a recessão (PLUMER, 2013). Além disso, alega-se que
a produção de gás natural está adicionando centenas de milhares de empregos para a
economia dos EUA. O presidente Barack Obama, em seu discurso sobre o Estado da União de
2012 estimou que o desenvolvimento de gás de folhelho criaria mais de 600.000 postos de
trabalho até 2020, diretamente na produção de gás, incluindo empregos diretos, indiretos e
induzidos (WHITE HOUSE, 2012). Este número foi obtido a partir de um relatório elaborado
pela IHS Global Insight para America’s Natural Gas Alliance (EFSTATHIOU Jr., 2012).
A produção de gás de folhelho viabilizou ainda a conversão de usinas termelétricas a
carvão para gás natural, ampliando a participação do gás natural na geração de energia
elétrica, que aumentou de 20%, em 2008 para 30%, em 2012, enquanto a participação do
carvão caiu de 50% para menos de 40%, naquele mesmo período (EIA, 2012a; EIA, 2010).
De maio de 2012 a março de 2013, uma combinação de preços mais elevados do gás
natural e o aumento da demanda por energia elétrica durante os meses de verão provocaram
um acréscimo na utilização de carvão na produção de energia elétrica. Em março de 2013, as
unidades a carvão geraram um pouco mais de 130 mil megawatts-hora de eletricidade,
enquanto as unidades de gás natural produziram aproximadamente 85 mil megawatts-hora.
Isto representa 40% ou mais de participação do carvão e cerca de 25% do gás natural (EIA,
2013).
Em curto prazo, a substituição do carvão por gás natural nos EUA aliada às restrições
legais do país à exportação de gás natural liquefeito (GNL) permitiu que a produção local de
carvão pudesse ser exportada a preços competitivos. Em 2011, o país exportou 107,3 milhões
de toneladas curtas3 de carvão e em 2012 as exportações anuais foram recordes, atingindo
125,7 milhões de toneladas curtas (EIA, 2013).
O aumento das exportações de carvão estadunidense para a Europa sofreu um aumento
de 23,1%, ainda que o preço médio tenha caído 24,3% (EIA, 2013). No continente, o carvão
tende a substituir o gás natural, mais caro. Em 2012, o consumo interno bruto de gás natural
na União Europeia diminuiu 3,6% em comparação ao ano anterior e atingiu os níveis mais
baixos da última década (EUROSTAT, 2013).
A substituição de carvão por gás natural pode contribuir para diminuir as emissões de
dióxido de carbono e outros poluentes atmosféricos, em longo prazo (ENVI, 2011). A

3

Tonelada curta ou estadunidense: equivale a 907, 18474 kg.
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Administração de Informação em Energia (sigla EIA, do inglês Energy Information
Administration) e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) creditaram
a mudança de carvão para gás natural na geração de eletricidade como sendo parcialmente
responsável por recentes quedas nas emissões de CO2 provenientes da queima de
combustíveis fósseis (EIA, 2012a; US EPA, 2013). As emissões diminuíram 6,85% de 2005 a
2011 (EIA, 2012a; US EPA, 2013). A meta da administração Obama é uma redução de 17%
de 2005 a 2020 (NRDC, 2009).
Devido a essas vantagens ambientais em relação aos demais combustíveis fósseis, o
gás natural tem sido anunciado como uma “fonte de energia de transição” (MOUTINHO DOS
SANTOS et al., 2007). Acredita-se que o gás natural possa substituir o carvão em curto prazo
- uma vez que é atualmente disponível e acessível, e seu impacto ambiental é mais reduzido
quando comparado com as demais fontes fósseis de energia (PINTO JR., 2007) -, enquanto
não ocorre o aumento da energia renovável e da eficiência energética, bem como a transição
para uma economia de baixo carbono.
Alguns argumentam que devido às suas propriedades o gás natural deve ser visto
como um pilar “permanente” da estratégia energética dos EUA e não apenas uma solução
temporária, enquanto espera a “revolução da energia limpa”. Ao substituir o gás natural em
setores intensivos em energia, como o de eletricidade e transporte, é possível alimentar uma
economia em crescimento e reduzir as emissões de carbono na atmosfera da Terra (COOPER,
2011).
A perspectiva da oferta de gás natural nos EUA pode provocar ainda uma mudança
potencial no cenário da geopolítica energética internacional. Há pouco menos de uma década
atrás, o país estava planejando expandir consideravelmente seus terminais de regaseificação
de gás natural liquefeito (MEDLOCK III et al., 2011). Vários países produtores de gás
também faziam investimentos maciços em estações de liquefação e infraestrutura de
transporte de GNL, visando exportar para o maior consumidor de gás do mundo, os EUA. Tal
necessidade era justificada pelo fato de a oferta nacional apresentar tendência de queda e a
demanda, tendência de crescimento (norteada, principalmente, pela demanda por energia
elétrica). No entanto, este quadro foi modificado com o desenvolvimento doméstico de gás de
folhelho nos EUA, que possibilitou que o país passasse de um cenário de aumento da
participação das importações para outro de tendência à autossuficiência, com perspectiva de
exportação. Consequentemente, o GNL que seria destinado àquele país pode ser redirecionado
a países europeus que buscam maior diversificação de oferta e a países asiáticos, como a
China e a Índia, que precisam expandir suas importações de GNL (MEDLOCK III et al.,
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2011). No entanto, o resultado não é garantido, visto que as relações e as políticas
internacionais são suscetíveis a uma série de fatores, incluindo a instabilidade e a mudança de
alianças entre as nações.
Estima-se que a produção de gás de folhelho nos EUA cresça aproximadamente 5% ao
ano entre 2010 e 2035, atingindo 12,3 trilhões de pés cúbicos (350 bilhões de m3) e
representando mais de 49% da produção total do país em 2035, conforme mostra Figura 5
(EIA, 2012). Há também perspectiva do surgimento de uma indústria de gás não convencional
em grande escala em outros países do mundo. Esta expansão global de fornecimento de gás a
partir de recursos não convencionais pode provocar consequências de longo alcance para os
mercados mundiais de energia. A maior disponibilidade de gás tem um forte impacto
moderador sobre o preço do gás e, como resultado, a demanda global de gás aumenta em mais
de 50% entre 2010 e 2035 (EIA, 2012). Segundo a Agência Internacional de Energia (sigla
IEA, do inglês International Energy Agency) (2011), a participação do gás na matriz
energética global pode atingir 25% em 2035, ultrapassando o carvão e tornando-se a segunda
maior fonte de energia primária, depois do óleo. Isto porque, a produção de gás não
convencional, principalmente de gás de folhelho, pode triplicar e atingir 1,6 trilhões de metros
cúbicos em 2035 (EIA, 2012). Grande parte deste aumento ocorrerá a partir de 2020,
refletindo o tempo necessário para o estabelecimento de um setor comercial em novos países
produtores (EIA, 2012).
Tcf

Figura 5- Produção de gás de folhelho nos EUA (em trilhões de pés cúbicos)
Fonte: EIA, 2012

Apesar das expectativas projetadas para o futuro do gás não convencional, em 2014
verificou-se o colapso do preço do barril do petróleo, que alcançou a casa dos US$ 60. Em
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2016, o preço do barril sofreu nova queda, atingindo US$ 30, no mês de janeiro, valor inferior
aos US$ 45-80, que a EIA considera como economicamente viável para a produção do gás de
folhelho.
A IEA (2016), embora ressalte os diversos condicionantes envolvidos e reconheça a
dificuldade de previsão, conclui que a maior queda dos preços do petróleo nos últimos doze
anos não deve ser revertida em curto prazo. A agência considera que as certezas que
nortearam as últimas perspectivas já não são tão verdadeiras. Não é mais possível, por
exemplo, afirmar que os atuais preços baixos do hidrocarboneto provocarão um forte surto de
aumento de demanda ou que forçarão o maior grupo de países produtores a reduzir sua
produção para estabilização dos preços (IEA, 2016).
O cenário atual não mostra apenas uma abundância de recursos no solo, mas também
uma enorme inovação tecnológica que permite que as empresas aumentem o fornecimento de
hidrocarbonetos ao mercado. Ademais há uma pressão implacável sobre os custos e, embora
hodiernamente haja grandes cortes nos investimentos em petróleo, não há dúvida de que
muitos projetos atualmente em espera serão reavaliados e realizados a custos mais baixos do
que se pensava possível há apenas alguns anos (IEA, 2016).
O abastecimento de petróleo no mundo também sofreu transformações em virtude das
mudanças estruturais nas economias dos principais países em desenvolvimento e dos grandes
esforços para melhorar a eficiência energética em todos os lugares (IEA, 2016).

2.3 Processo de desenvolvimento da produção de gás de folhelho

O processo de desenvolvimento da produção de gás de folhelho engloba várias etapas,
antes e depois do procedimento de fraturamento hidráulico. A abordagem destes passos
fornece a contextualização necessária para a compreensão das normas que regem o
desenvolvimento de gás de folhelho, que serão discutidas ao longo deste estudo.
Ao contrário do processo relativamente simples de perfuração convencional, a
estrutura do folhelho não permite que os hidrocarbonetos fluam através de um poço vertical
para a superfície a uma taxa econômica viável. Para extrair o gás que está preso nessas rochas,
é necessário um processo de desenvolvimento que envolve vários estágios e pode ser
considerado complexo (KANSAL, 2012).
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Em primeiro lugar, o operador de gás de folhelho realiza testes sismográficos para
encontrar um local promissor para a prospecção de gás, mapeando o interior das formações
rochosas com o uso de ondas sonoras e reconstrução 3D para identificar a profundidade e a
largura das rochas de folhelho. Esse processo pode ser conduzido pelo ar, por computação
(analisando-se dados antigos) ou pelo solo (BNDES, 2013).
Tendo decidido o local, o operador constrói uma plataforma de perfuração – “estrutura
metálica, semelhante àquelas observadas em plataformas de prospecção de petróleo em águas
profundas, que dá sustentação a uma perfuratriz acoplada a um sistema computadorizado de
direcionamento da sondagem” (SANBERG et al., 2014) - e outros equipamentos associados
(NYSDEC, 2011) em um terreno nivelado e compactado, cuja área deverá ser de
aproximadamente 20.000m2 (BNDES, 2013). Outra preocupação nesta fase é a infraestrutura
de acesso ao local para viabilizar a logística da operação, que envolve, entre outros elementos,
uma grande quantidade de caminhões e maquinário pesado (BNDES, 2013).
O próximo passo é a perfuração do poço, cujas paredes são revestidas com camadas de
aço e cimento (NYSDEC, 2009) para impermeabilizá-lo. Perfuram-se verticalmente até 12
poços em direção à rocha de folhelho, situada em profundidade típica de 1,2 km a 3,6 km
(BNDES, 2013). Uma vez que a perfuração atinge a profundidade onde o gás de folhelho é
encontrado, geralmente ocorre a perfuração horizontal, que consiste numa técnica em que o
furo exploratório, inicialmente vertical, é desviado para a horizontal quando atinge a camada
de interesse, ou seja, permite que um grande comprimento do furo seja percorrido no estrato
que aprisiona o gás (TAIOLI, 2013). No caso dos poços multilaterais - aqueles que
apresentam ramos radiais advindos de um poço principal -, são perfuradas seções horizontais,
de até 1,2 km de extensão, em diferentes direções (BNDES, 2013), de modo a maximizar a
exposição ao recurso e aumentar a área de drenagem, conforme ilustra Figura 6.
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Figura 6- Poços multilaterais
Fonte: Engenheiros do Petróleo, 2015

Apesar de a perfuração horizontal aumentar o acesso às formações de folhelho, ela
gera um maior custo financeiro do que um poço vertical. O custo de perfuração de um poço
horizontal na América do Norte é de US$ 5 a US$ 10 milhões (JOHNSON et al., 2009),
embora esses valores sejam influenciados pela natureza da tecnologia necessária, pelo tempo
adicional que é preciso para perfurar e, em alguns casos, pelo fraturamento hidráulico
aplicado ao longo de vários dias em uma cavidade (NATIONAL ENERGY BOARD, 2009).
Durante a perfuração, o fluido chamado de flowback - também denominado água de
produção, água de fraturamento (frackwater), água recuperada, solução de recuperação, água
de refluxo (SANBERG et al., 2014) - geralmente flui para a superfície através do poço e tem
de ser descartado juntamente com outros resíduos de perfuração, tais como as aparas de
perfuração (principalmente de rocha que saem do poço) e fluidos de perfuração utilizados
(NYSDC, 2011).
Depois que o poço é perfurado e o revestimento tenha sido instalado, o poço é
hidraulicamente fraturado. O fraturamento hidráulico perfura a capa de concreto da seção
horizontal com uma série de explosões controladas e a injeção sob alta pressão (5.000 psi) de
uma mistura de água, areia e aditivos químicos (BNDES, 2013).
Alguns estudos indicam que a perfuração e o fraturamento de um único poço nos EUA
exigem de 10 a 17 milhões de litros de água (US EPA, 2011d; IEA, 2011). Ainda que esses
volumes sejam grandes, por si mesmos, eles são relativamente modestos em comparação ao
uso da água na produção de outros recursos energéticos. Considerando, por exemplo, que um
típico poço de gás de folhelho da Barnett produz aproximadamente 2,65 bilhões de pés
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cúbicos de gás (75 milhões m3) ao longo de sua vida útil, a quantidade de água usada para
produzir este gás é de aproximadamente 5,6 litros para cada milhão de Unidades Térmicas
Britânicas (mmBtu) (US DOE, 2006). Isto representa menos de 20% do volume de água
necessária para produzir 1 mmBtu de carvão já pronto para queimar numa central
termelétrica, ou ainda, 0,05% da água necessária para produzir a mesma energia equivalente
de etanol, conforme demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1- Exigência de água para diferentes recursos energéticos
Recurso energético

Variação de litros de água por MMBTU
usados na produção de energia

Gás de folhelho – Companhia Barnett
Gás de folhelho – Companhia CHK
Gás Natural Convencional
Carvão (sem transporte de slurry**)
Carvão (com transporte da slurry)
Biodiesel (a partir de soja irrigada)
Etanol combustível (a partir de milho irrigado)

5,56*
2,27 – 6,81*
3,79 – 11,36
7,57 – 30,28
49,21 – 121,13
52995,74 -283905,73
9501,38 – 110155,42

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de IGU, 2012; CHESAPEAKE ENERGY, 2009 e US DOE, 2006
*Não inclui processamento que pode acrescentar até 7,57 litros por MMBTU.
** Slurry é um resíduo líquido derivado da lavagem do carvão.
Nota: Valores foram convertidos de galões para litros.

As formulações adicionadas à água e à areia variam de acordo com as características
do poço e das formações rochosas que serão fraturadas, apresentando, geralmente,
concentrações muito baixas de 3 a 12 aditivos químicos (FRACFOCUS, S.D.a), com
propósitos específicos.
Os redutores de fricção são um componente essencial, pois garantem que o fluido seja
bombeado para a zona de alvo a uma taxa mais elevada e a uma pressão mais reduzida do que
se a água fosse usada isoladamente. Substâncias biocidas são adicionadas para impedir o
crescimento de microorganismos e reduzir a incrustação biológica4. Sequestradores de
oxigênio e outros estabilizantes são destinados a prevenir a corrosão de metais da coluna de
perfuração e dos dutos. Ácidos são utilizados para remover a lama de perfuração. O fluido de
fraturamento não é apenas utilizado para criar fraturas na formação rochosa, mas também para
estabilizar a luz do poço que poderia colapsar em alguns pontos e escorar as fraturas e fissuras
pela areia que é carregada por ele (GWPC; ALL CONSULTING, 2009).

4

Incrustação biológica é o processo pelo qual material indesejado de origem microbiana, vegetal ou animal, ou
organismos inteiros se acumulam sobre superfícies feitas pelo homem.
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A Figura 7 demonstra as porcentagens volumétricas de aditivos que foram utilizados
em um dos nove estágios de tratamento de fraturamento hidráulico de um poço horizontal de
Fayetteville Shale, enquanto que a Tabela 2 relaciona os principais aditivos encontrados em
fluidos de fraturamento, suas funções e outras utilizações.

Figura 7- Composição do fluido de fraturamento
Fonte: Adaptado de GWPC; ALL CONSULTING, 2009

É importante destacar que a concentração de cada aditivo pode variar para atender às
necessidades específicas de cada área de exploração, não existindo uma formulação padrão.
As empresas têm desenvolvido um número de compostos com propriedades funcionais
semelhantes a serem utilizados para mesma finalidade em ambientes bem diferentes.
A diferença entre as formulações de aditivos pode ser tão pequena como uma alteração
na concentração de um único aditivo. Não é incomum para determinadas formulações de
fluidos serem omitidas algumas categorias de compostos se suas propriedades não são
necessárias para a aplicação específica, em virtude de garantia aos segredos de propriedade
industrial. Isso não é inerente apenas na atividade de fraturamento hidráulico, a maioria dos
processos químicos industriais é mantida em sigilo pelas grandes corporações.
Ademais, grande parte dos processos industriais usa produtos químicos e quase todos
podem ser perigosos em grandes quantidades ou se não tratados adequadamente após o uso.
Para exemplicar esta questão, é possível utilizar o caso do cloro, um elemento químico que se
manuseado corretamente e nas concentrações indicadas é seguro aos trabalhadores e
moradores e fornece ao final água potável para a comunidade, porém em concentrações altas
pode provocar riscos à saúde humana (GWPC; ALL CONSULTING, 2009).

Algo
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semelhante ocorre com os aditivos presentes no fluido de fraturamento, que podem ser
considerados seguros se dosados nas quantidades indicadas e devidamente tratados após o
uso, conforme as normas preconizadas pela indústria. Entretanto, se essas normas e indicações
não forem respeitadas, os aditivos podem ser perigosos (GWPC; ALL CONSULTING, 2009).

Tabela 2- Produtos químicos utilizados no fluido de fraturamento hidráulico
Componente/
Tipo de aditivo

Exemplo

Propósito

Propante (agente

Silica ou areia de quartzo

Manter fraturas abertas

Ácido clorídrico

Dissolver minerais e

Outros usos

de sustentação)
Ácido

Produtos de limpeza

iniciar fratura
Inibidor de

Etileno-glicol

Redutor de atrito

Ácido cítrico ou ácido

Inibir a precipitação de

clorídrico

compostos de ferro,

incrustação
Controlado de
Ferro/agentes de
estabilização

Alimentos

mantendo-os em uma
forma solúvel

Sal

Cloreto de potássio

Biocida

Glutaraldeído

Prevenir a
degradação do
revestimento do
poço

Cloreto de potássio ou
compostos à base de
poliacrilamida

Agente crosslinker

Sais de borato

Equilíbrio osmótico ao
meio
Elimina bactérias

Reduzir o atrito tubular
e subsequentemente
reduzir a pressão
necessária para bombear
o fluido para o interior
do poço
Melhorar as
características e
capacidade dos agentes
gelificantes no
transporte do material
propante

Alimentos
Desinfecção de alguns
equipamentos de uso
médico
Farmacêutica (Cloreto
de potássio)

Continua...
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Continuação
Tabela 2- Produtos químicos utilizados no fluido de fraturamento hidráulico
Componente/
Tipo de aditivo

Exemplo

Propósito

Inibidores de
corrosão

N, Ndimetilformami
da e os
eliminadores de
oxigênio
Goma xantana,
hidroximetilcelu
lose
Isopropanol
Persulfato de
amônia

Prevenir a degradação do
revestimento do poço

Agentes
gelificantes
Surfactante
Breaker

Dar viscosidade a solução à base
de água para ajudar no transporte
do material propante
Facilitar o fluxo de gás
Evitar a quebra do polímero

Outros usos

Alimentos (Goma
xantana)
Produto de limpeza
Indústria de papel e
têxtil.
Descontaminação da
água.

Fonte: Elaboração própria com dados de GWPC; ALL CONSULTING, 2009

O fluido de fraturamento fratura a rocha e cria passagens através das quais o gás
natural, previamente preso na rocha de folhelho, pode agora fluir e ser conduzido para a
superfície (NYSDEC, 2011). Nem todo o poço é fraturado de uma só vez, mas sim em etapas
de alguns metros de cada vez (NYSDEC, 2011). Essa etapa dura, em geral, entre três e dez
dias.
Normalmente, parte da solução que é injetada dentro da cavidade retorna à superfície;
este fluido recuperado deve também ser tratado e eliminado (NYSDEC, 2011). O operador
instala equipamentos na cabeça do poço para controlar e operar a planta. A Figura 8 apresenta
um diagrama que ilustra alguns aspectos do processo de desenvolvimento de gás de folhelho,
focando o fraturamento hidráulico.
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Figura 8- Processo de desenvolvimento da produção de gás de folhelho
Fonte: PROPUBLICA. Gráfico de AL GRANBERG, adaptado por BNDES, 2013

2.4 Riscos apresentados pelo desenvolvimento de gás de folhelho

Apesar do perceptível impacto causado nos EUA, a produção de gás de folhelho ainda
desperta preocupação pública e enfrenta resistência, principalmente, em relação à
contaminação dos lençóis freáticos. Este risco é real e deve receber a devida atenção,
entretanto existem inúmeros outros riscos potenciais para a segurança e saúde humana e para
o meio ambiente que também são relacionados ao processo de desenvolvimento de gás de
folhelho. A análise de alguns destes potenciais riscos, que também são comuns a outras
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atividades de geração de energia, facilitará a compreensão da regulação que rege o seu
desenvolvimento e que será abordada posteriormente neste estudo.
Cada uma das etapas de exploração de gás de folhelho descritas na seção anterior tem
o potencial de provocar danos humanos ou ambientais. Desta forma, preocupações em relação
a eventuais riscos aos recursos hídricos devem ser consideradas desde o projeto de preparação
do solo, considerando as alterações relevantes de paisagem, a movimentação de grande
volume de sedimentos que conduzidos por chuvas aos córregos pode resultar em
assoreamentos. Kansal (2012) cita como exemplo de possível risco na fase de testes préperfuração vibrações e tremores de terra causados por testes realizados para determinar o local
em que ocorrerá a perfuração de poços de gás. Isto porque, muitas vezes, são utilizados
grandes caminhões chamados “thumpers” para fazer um levantamento sísmico e mapear as
camadas e as estruturas subterrâneas. Estes caminhões atingem o chão com força suficiente
para produzir esses impactos e podem provocar danos a edifícios e a poços de água
localizados nas proximidades (KANSAL, 2012). Também podem ocorrer obstruções diretas,
pelas obras de terraplanagem, em cursos d’água pequenos ou intermitentes (NYSDEC, 2011).
A construção da plataforma de perfuração, a abertura de estradas de acesso e o tráfego
de caminhões de transporte de água e resíduos também podem causar impactos ambientais,
fragmentando o habitat natural e causando erosão local (NYSDEC, 2011).
O revestimento e a cimentação de poços de gás natural com defeito ou deteriorados ao
longo do tempo podem permitir a passagem de fluidos entre o poço e o meio circundante,
incluindo as águas subterrâneas (OSBORN et al., 2011). O fraturamento hidráulico de alto
volume, tipo utilizado no desenvolvimento de gás de folhelho, acentua esse risco devido à
maior pressão exercida sobre o revestimento (OSBORN, et al., 2011).
A água para perfuração e fraturamento hidráulico normalmente é obtida de fontes de
água superficiais ou subterrâneas locais, e grandes volumes de retirada de água podem afetar
negativamente as fontes de água superficiais ou subterrâneas locais, bem como a ecologia
local e outros usuários de água (NYSDEC, 2011).
Os possíveis caminhos de migração para as águas subterrâneas e superficiais podem
ser abertos por acidentes causados por caminhões de transporte, fugas nas redes de condutas
de transporte, tanques de águas residuais, compressores ou outros, derrames na sequência de
acidentes (por exemplo, uma erupção – blowout - que leve à saída de fluido de fraturamento
ou águas residuais), danos na cimentação e revestimento ou, simplesmente, fluxos não
controlados abaixo da superfície, através de fraturas artificiais ou naturais nas formações
(ENVI, 2011).
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Vários materiais utilizados no processo de perfuração, incluindo água e produtos
químicos para perfuração e fraturamento hidráulico devem ser transportados em caminhões ou
transporte tubular e armazenados no local antes e após o uso, criando a possibilidade de
vazamento das substâncias (NYSDEC, 2011). Resíduos de produtos usados, como flowback,
efluentes gerados e fluidos de perfuração e fraturamento, aparas de perfuração e outros
produtos industriais também podem ser derramados no local durante o armazenamento e o
transporte para eliminação final (NYSDEC, 2011).
Além disso, todos esses resíduos - muitos contaminados com produtos químicos
provenientes de processos de fraturamento e de perfuração, de alto teor mineral ou de baixo
nível de radioatividade captados de rochas no subsolo - devem ser descartados, e os métodos
de eliminação segura constituem-se em um grande desafio para os operadores (WISEMAN et
al., 2011).
O processo de fraturamento hidráulico pode ocasionar ainda emissões fugitivas de
metano, provocando um impacto eventualmente relevante no equilíbrio de gás de efeito estufa
(GEE) (ENVI, 2011). Um estudo realizado pelo “Institute for Global Environmental
Strategies” concluiu que essas emissões são substanciais quando comparadas com as de gás
convencional. Considerando todo o processo de ciclo de vida, desde a extração até a
combustão, os valores médios das emissões fugitivas de gás de folhelho, tight sands gas e
CBM foram 133%, 100% e 36% superiores, respectivamente, aos apresentados pelo gás
convencional (GLANCY, 2013). Outro estudo realizado por HOWARTH (2015) estimou,
através de dados de satélite, que essas emissões podem atingir até 12% da produção total de
gás de folhelho.
As emissões de metano nos EUA, contudo, diminuíram 6% entre 1990 e 2014,
enquanto que a produção total de gás natural do país aumentou 47% naquele mesmo período
(EIA, 2016a). Ademais, as emissões a partir de fontes associadas às atividades agrícolas
aumentaram, enquanto as emissões a partir de fontes associadas à exploração e produção de
gás natural e produtos petrolíferos diminuíram (US EPA, S.D.e). Essas reduções são
creditadas, sobretudo, ao Programa de Gás Natural STAR (em inglês, Natural Gas STAR
Program) - uma parceria flexível, voluntária que incentiva as empresas de petróleo e gás
natural, tanto no mercado interno e no exterior, a adotar tecnologias e práticas de baixo custo
que melhorem a eficiência operacional e reduzam as emissões de metano (US EPA, S.D.e).
Além das emissões de metano, durante a exploração de gás de folhelho, também são
liberados na atmosfera poluentes gerados com o funcionamento dos motores a diesel na
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plataforma de perfuração e com o tráfego de caminhões pesados que acompanham a
perfuração (PA DEP, 2011).
Outra questão relacionada ao fraturamento hidráulico é a possibilidade de ocorrência
de eventos sísmicos. Em algumas circunstâncias, o uso desta técnica pode provocar tremores
de terra com magnitude inferior a 3 na escala de Richter5, que não seria detectado pelo
público (EIA, 2012), porém poderiam desestruturar construções, estruturas de servidão,
tanques de armazenamento e poços de abastecimento de águas subterrâneas. “Estas
desestruturações, por sua vez, podem causar danos aos selos de proteção sanitária de poços de
fraturamento hidráulico e outros impactos ambientais secundários” (SANBERG et al., 2014).
Em 2011, mais de 250.000 processos de fraturamento hidráulico foram concluídos, com
relatos de alguns eventos sísmicos associados, porém sua ligação não foi comprovada
cientificamente (IGU, 2012).
A atividade sísmica também tem sido associada à reinjeção de águas residuais para a
eliminação, como uma opção de gestão de efluentes líquidos, embora esses eventos sísmicos
não sejam susceptíveis de ser detectáveis, sem equipamento adequado (ROBB, 2014).
A maioria dos riscos supracitados não é específica para o desenvolvimento do gás de
folhelho e é parte integrante de qualquer operação de perfuração de poços de petróleo e gás
natural. Há, entretanto, alguns riscos que são específicos para a exploração de gás não
convencional, tais como as maiores quantidades e a maior diversidade de produtos químicos
utilizados no fraturamento hidráulico, a maior pressão exercida sobre o tubo de revestimento e
os volumes significativamente maiores de água que devem ser captados e, finalmente,
descartados, que estão associados com fraturamento hidráulico de alto volume (KANSAL,
2012).
Deve-se ressaltar, entretanto, que o recente boom do gás de folhelho elevou
significativamente o número de poços que são perfurados a cada ano e com a expansão da
atividade de perfuração aumenta a probabilidade de impactos sociais e ambientais adversos e
amplia os riscos associados aos impactos ambientais cumulativos (WISEMAN, 2012).
Apesar de todos os riscos listados, entre muitos outros, serem reais, ainda há
contenção significativa e controvérsia sobre a possibilidade de impacto negativo do
desenvolvimento de gás de folhelho e da gravidade de suas consequências e de seus eventos
5

É muito difícil para os geólogos vincular eventos sísmicos - terremotos ou outras vibrações na Terra - a uma
causa específica. O United States Geological Survey estima que vários milhões de terremotos ocorram ao redor
do mundo a cada ano e que a grande maioria deles passa despercebida, pois suas magnitudes são tão pequenas ou
estão em locais muito remotos. Na escala Richter, sismicidade abaixo de um nível 3 geralmente não é detectável,
sem instrumentos sensíveis. E é importante notar que a escala de Richter é logarítmica: um nível 2 sismo, por
exemplo, tem uma amplitude de agitação de 10 vezes menos do que um sismo de nível 3 (IGU, 2012).
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adversos. Até o momento, a investigação científica foi incapaz de confirmar ou desmentir
categoricamente a existência de risco de contaminação dos lençóis freáticos causado pelas
operações de fraturamento hidráulico. Especialistas acreditam que é pouco provável que a
mistura de água possa contaminar os aquíferos diretamente através do processo de perfuração
se esta for executada de acordo com os padrões de qualidade exigidos, pois os lençóis
freáticos estão localizados a cerca de 300m de profundidade, enquanto o fraturamento ocorre,
em geral, a uma profundidade de 1800 a 3000m (US EPA, 2011d; IEA, 2011).
Numerosos reguladores, pesquisadores e fontes do setor afirmaram que a ameaça para
as águas subterrâneas não decorre de fraturamento hidráulico em si, o problema seria a má
construção de poços que podem sofrer rupturas ou permitir que o fluido migre entre o poço e
as fontes de águas subterrâneas que o cercam (U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES
COMMITTEE ON SCIENCE, SPACE, AND TECHNOLOGY, 2011). Para esses
especialistas, desde que os poços sejam construídos corretamente, o risco de contaminação
das águas subterrâneas é minimizado. Neste contexto, é importante que as empresas de
perfuração estejam cientes de que o cimento que reveste os poços começa a degradar-se
dentro de anos (e não de décadas como se acreditava anteriormente) e que esta degradação
pode levar à insuficiência acelerada do poço (KANSAL, 2012).
Contrariamente a estas afirmações, no entanto, ambientalistas observam com suspeitas
acadêmicos que defendem a indústria extrativista do folhelho e legisladores que aprovam leis
que favorecem o incremento da atividade, considerando que estes seriam influenciados pelo
lobby da indústria do petróleo e gás (KRUPNICK et al., 2013). O estudo apresentado pela
EPA em 2004 - cujo resultado apontava que o fraturamento hidráulico tem pouca ou nenhuma
ameaça para a água potável, e que não seria necessário um estudo mais aprofundado sobre o
tema (US EPA, 2004) - também recebeu fortes críticas, em virtude de ter analisado somente a
aplicação de fraturamento hidráulico na perfuração de CBM. Os ambientalistas também
contestaram a sua falta de base científica (ZHOU, 2011).
Um relatório parcial do novo estudo em curso da EPA publicado em junho de 2015
identificou que existem mecanismos subterrâneos e de superfície envolvidos nas atividades de
fraturamento hidráulico com potencial de impactar os recursos de água potável. Estes
mecanismos incluem a falta de água em períodos de estiagem ou em áreas com baixa
disponibilidade; derramamentos de fluidos de fraturamento hidráulico e água produzida;
fraturamento diretamente em lençóis freáticos; migração subterrânea de líquidos e gases; e
tratamento e descarga de águas residuais inadequados (US EPA, 2015).
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Não foram encontradas provas de que esses mecanismos provocam impactos
sistêmicos, difundidos em recursos de água potável nos EUA. Dos mecanismos potenciais
detectados no presente relatório, foram identificados casos específicos em que um ou mais
dispositivos levaram a impactos sobre recursos hídricos, incluindo a contaminação de poços
de água potável. O número de casos verificados, no entanto, foi pequeno em comparação com
o número de poços hidraulicamente fraturados (US EPA, 2015).
Estas conclusões podem refletir uma raridade de efeitos sobre recursos de água
potável, mas também podem ser decorrentes de outros fatores limitantes. Tais fatores
incluem: dados pré e pós-fraturamento insuficientes sobre a qualidade dos recursos de água
potável; a escassez de estudos sistemáticos de longo prazo; a presença de outras fontes de
contaminação que impossibilitam determinar a existência de uma ligação definitiva entre as
atividades de fraturamento hidráulico e o impacto ambiental; e a inacessibilidade de algumas
informações sobre as atividades de fraturamento hidráulico e seus potenciais impactos (US
EPA, 2015).
Mesmo com este novo estudo da EPA (com data de divulgação prevista para 2016) o
debate sobre os reais impactos ambientais do fraturamento hidráulico está longe de sua
conclusão, pois não há garantias de que a questão sobre a contaminação das águas
subterrâneas será de fato resolvida.

48

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo, dedicado à fundamentação teórica, foi dividido em três seções.
Primeiramente, ele apresenta conceitos básicos compreendidos pelo tema regulação. Em
seguida, aborda os principais aspectos regulatórios aplicados à produção de gás de folhelho.
E, por fim, descreve processos de avaliação ambiental, dentre os quais uma importante
ferramenta no processo decisório para a implantação de projetos de gás não convencional: a
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).

3.1 Regulação: Conceitos básicos

A expansão da produção de gás e petróleo a partir de folhelho habilitada pela
tecnologia de fraturamento hidráulico levou a tensão entre temidos custos ambientais e
desejados benefícios econômicos, com grande controvérsia associada (OLMSTEAD et al.,
2014). Equilibrar os riscos e as recompensas ainda é um desafio a ser vencido na produção
dos não convencionais. A regulação pode assumir um papel útil e importante nesse processo,
pois é uma ferramenta que se destina a promover o comportamento desejável, minimizando
assim o prejuízo (ROBB, 2014).
Os primeiros estudos sobre regulação foram realizados em países de língua inglesa
(JUSTEN FILHO, 2002). Consequentemente, houve a necessidade de se traduzir o vocábulo
regulation, que, segundo Angel Molina (1995), gerou certa discordância com o real sentido
do termo, na medida em que usualmente na primeira tradução o termo teria o sentido de
produção de normas jurídicas de caráter regulamentar. Esta tradução se aproximaria do
conceito de regulamentação que “corresponde à especificação das condições necessárias a
ampliar a eficácia e certos dispositivos cuja amplitude de abrangência propicia dificuldades na
aplicação a casos concretos” (JUSTEN FILHO, 2002). O conceito de regulação é muito mais
amplo do que essa definição.
Regulação pode ser entendida como um conjunto de regras ou normas adotadas pelos
governos e apoiadas por alguma ameaça de consequências negativas, geralmente sob a forma
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de sanções (OECD, 2012). Di Pietro (2003), citando Antoine Jeammaud, alude que o
vocábulo regulação tem sua origem remota nas ciências físicas e biológicas e significa
“trabalho consistente em introduzir a regularidade em um objeto social, assegurar a sua
estabilidade, sua perenidade, sem fixar-lhe todos os elementos nem o integral
desenvolvimento, portanto sem excluir mudanças” (JEAMMAUD, apud DI PIETRO, 2003, p.
27).
Há no conceito de Di Pietro a presença de dois elementos importantes: a busca pela
garantia de certa estabilidade no objeto regulado e a possibilidade de mudança, o que garante
a realização de alterações necessárias em prol da própria estabilidade.
Em seu sentido amplo, a regulação, segundo Calixto Salomão Filho (2001), abrangeria
toda forma de organização da atividade econômica através do Estado, seja a intervenção
através da concessão de serviço público ou no exercício de poder de polícia administrativo.
Sob a perspectiva política e econômica, a regulação governamental pode ser definida
como “a imposição de regras à ação de atores privados (eventualmente estatais) que atuam em
determinados mercados. Essas regras podem ser determinadas por meio de atos normativos,
sanções, supervisão ou, eventualmente, pela própria inação” (IDEC, 2011).
Em suas diversas definições é possível constatar que a regulação busca influenciar o
comportamento dos atores envolvidos, sejam eles indivíduos ou organizações (públicas e
privadas), a fim de promover os objetivos específicos da comunidade - incluindo aqueles
objetivos que se relacionam com preocupações sociais e ambientais.
Os tipos de regulação podem ser classificados em três grandes categorias, nas quais
um ou mais tipos podem ser invocados a qualquer momento. A primeira delas é a regulação
social que se refere à intervenção governamental para a proteção de interesses públicos
relevantes, como saúde, segurança e meio ambiente (ENAP, 2006). A regulação
administrativa, por sua vez, consubstancia-se na série de exigências governamentais e
formalidades administrativas necessárias para assegurar a aplicação das normas, tais como o
preenchimento de formulários, relatórios e outros documentos (ENAP, 2006). Já a regulação
econômica diz respeito à intervenção governamental nas decisões empresariais relativas a
determinados mercados quando estes falham em emitir sinais corretos, via mecanismo de
preços, para garantir as escolhas adequadas e, assim, maximizar o bem-estar social (ENAP,
2006).
Fundamentada na teoria econômica encontra-se a Política Ambiental - um conjunto de
ações e práticas adotadas por empresas e governos com o propósito de diminuir os impactos
negativos da ação do homem sobre o meio ambiente (MACEDO, 2002). A Política
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Ambiental toma como base as externalidades para o meio ambiente, os custos sociais e
privados a fim de mensurar e instituir os mecanismos que sirvam como base para os gestores
em suas decisões (MACEDO, 2002). Ademais, recompensa os gestores que estimulem a
redução ou eliminação das externalidades, bem como pune os que não a respeitem
(MACEDO, 2002) e pode ser aplicada à regulação da produção de gás não convencional.
A Política Ambiental dispõe de uma série de princípios e instrumentos reguladores.
Três destes princípios: o princípio da prevenção, o princípio da precaução e o princípio do
poluidor-pagador, bem como alguns instrumentos regulatórios, instrumentos econômicos,
instrumentos de divulgação e a legislação de responsabilidade, ferramentas da Política
Ambiental utilizadas para regular riscos ambientais são apresentados na próxima seção.
Busca-se discutir as vantagens e desvantagens teóricas de cada um desses conceitos e
igualmente explorar sua aplicação real e potencial na regulação dos riscos de
desenvolvimento de gás de folhelho.

3.2 Conceitos regulatórios aplicados à produção de gás de folhelho

3.2.1 Princípios regulatórios aplicados à produção de gás de folhelho

O vocábulo princípio significa alicerce, base ou fundamento. Há na ideia de princípio
a acepção de início ou de ponto de partida (FARIAS, 2006). Um princípio é o fundamento de
uma norma jurídica, é uma viga do direito que não está elucidada em nenhum diploma legal
(CASTRO, 2012).
Miguel Reale (2002) define princípios como:
[...] princípios gerais de direito são enunciações normativas de valor genérico, que
condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para sua
aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas. Cobrem, desse
modo, tanto o campo da pesquisa pura do Direito quanto o de sua atualização
prática. Alguns deles se revestem de tamanha importância que o legislador lhes
confere força de lei, com a estrutura de modelos jurídicos, inclusive no plano
constitucional, consoante dispõe a nossa Constituição sobre os princípios de
isonomia (igualdade de todos perante a lei), de irretroatividade da lei para a proteção
dos direitos adquiridos, etc. (REALE, 2002, p. 305).
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Já para o doutrinador Maurício Godinho Delgado (2011, p. 180), “princípio traduz, de
maneira geral, a noção de proposições fundamentais que se formam na consciência das
pessoas e grupos sociais, a partir de certa realidade, e que, após formadas, direcionam-se à
compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade”.
O princípio informa, orienta e inspira as regras gerais. Ele estabelece certas limitações
e fornece diretrizes que embasam uma ciência e visam à sua correta compreensão e
interpretação (CASTRO, 2012). Dessa forma, o princípio deve ser o primeiro passo na
construção de uma nova regulamentação (CASTRO, 2012).
Na Política Ambiental, os princípios têm como objetivo principal “orientar o
desenvolvimento e a aplicação de políticas ambientais que servem como instrumento
fundamental de proteção ao meio ambiente e, consequentemente, à vida humana” (THOMÉ,
2015). A quantidade e a denominação desses princípios variam de um autor para outro
(FARIAS, 2006), mas frequentemente são citados os princípios da prevenção, da precaução e
do poluidor pagador.

3.2.1.1 Princípio da Prevenção

O Princípio da Prevenção tem como objetivo principal precaver e orientar para que
não ocorra evento danoso ao meio ambiente através da adoção de cautelas, antes da efetiva
execução de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos naturais
(CIELO et al., 2012). Alguns danos são compensáveis e reversíveis, ao contrário de outros
que não são. A reparação da extinção de uma espécie é um exemplo de dano irreversível do
meio ambiente (REIS, 2011).
Aplica-se o Princípio da Prevenção ao risco conhecido e previsível. Esse risco é
entendido como aquele identificado por meio de pesquisas, dados e informações ambientais
ou porque já ocorreu anteriormente. A partir desse risco busca-se exigir do responsável pela
atividade impactante a adoção de providências para eliminar ou minimizar os danos causados
ao meio ambiente (CIELO et al., 2012).
Nesse sentido, Sirvinskas (2011) ensina que o Princípio da Prevenção é entendido por
alguns doutrinadores como forma de agir antecipadamente. Verifica-se, assim, que o mesmo
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refere-se a uma forma de prevenir com antecedência o fato danoso possível de degradar o
meio ambiente.
Esse princípio deve estar presente, através da adoção de medidas preventivas, em
todas as etapas da produção de gás de folhelho em virtude dos potenciais riscos ambientais
decorrentes da tecnologia de fraturamento hidráulico. Tais medidas preventivas incluem: a
avaliação das instalações, a exigência de licenças ambientais, o monitoramento do
desempenho operacional e ambiental e de encerramento, além da participação do público e da
divulgação de informações.

3.2.1.2 Princípio da Precaução

O Princípio da Precaução possui âmbito de aplicação diverso do Princípio da
Prevenção, embora também tenha como objetivo antecipar-se à ocorrência das agressões
ambientais (CIELO et al., 2012). Enquanto o Princípio da Prevenção impõe medidas
acautelatórias às atividades cujos riscos são conhecidos e previsíveis, o Princípio da
Precaução encontra terreno fértil nas hipóteses em que os riscos são desconhecidos e
imprevisíveis. Dessa forma, exige da Administração Pública um comportamento muito mais
restritivo quanto às atribuições de fiscalização e de licenciamento das atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (CIELO et al., 2012).
O Princípio da Precaução surgiu no Direito alemão, na década de 1970, mas somente
foi consagrado internacionalmente na “Declaração do Rio Janeiro”, oriunda da Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992,
encontrando-se presente no Princípio 15 daquela. Tal princípio foi invocado como um ponto
de partida para angariar o significado do princípio da precaução.
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades e que quando houver
ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não
deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente
viáveis para prevenir a degradação ambiental (DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992).

É importante ressaltar que a ausência de informações ou pesquisas científicas
conclusivas quanto à possibilidade e potencialidade de consequências negativas para o meio
ambiente, em decorrência de determinada atividade (OLIVEIRA, 2009) não pode servir de
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fundamento para a não imposição, por parte da Administração Pública, de maiores exigências
ou de medidas mais restritivas. Tais medidas englobam as condições indispensáveis ao seu
licenciamento, cabendo ao órgão público indeferir o pedido de licença ambiental da atividade
se, mesmo diante de maiores exigências e de medidas mais restritivas, permanecer a situação
de incerteza quanto aos potenciais danos ambientais (CIELO et al., 2012).
Outra importante colocação sobre o Princípio da Precaução é sua utilização diante de
risco de degradação do meio ambiente considerado irreparável, tendo, portanto, a finalidade
de propor cuidados antecipados, no intuito de evitar efeitos indesejáveis e catastróficos ao
ambiente e assim precaver-se de destruições ambientais que não são passíveis de recuperação
(REIS, 2011).
Em 2005, a Comissão Mundial sobre a Ética do Conhecimento Científico e
Tecnologia (COMEST) desenvolveu o que ela chama de uma definição de trabalho do
princípio da precaução. Para a COMEST (2005), o princípio aplica-se a situações em que as
atividades humanas podem levar a danos moralmente inaceitáveis, que são cientificamente
plausíveis, mas incertos. Em tais circunstâncias, devem ser tomadas medidas para evitar ou
diminuir esse prejuízo, sempre que o dano moralmente inaceitável incluir ameaça à saúde ou à
vida humana, ou se for sério e essencialmente irreversível ou desigual (COMEST, 2005). As
ações, selecionadas por processo participativo, devem ser proporcionais ao dano que elas
procuram evitar ou diminuir (COMEST, 2005).
O princípio da precaução tem seus críticos. A Câmara de Comércio dos Estados
Unidos, por exemplo, acredita que as implicações regulatórias do princípio são geralmente
negativas, pois ele requer a aplicação do cenário de pior caso. Isso pode equivaler à adoção de
uma política de prevenção de riscos e constituir-se em uma demanda de regulamentação
específica, exigindo a aplicação de conhecimentos científicos sólidos a uma análise de custobenefício e a uma avaliação de risco (US CHAMBER OF COMMERCE, 2010).
Outros se concentram sobre a falta de clareza e de precisão como fundamento para a
crítica ao princípio da precaução; sua generalidade é ao mesmo tempo uma fonte de força e
fraqueza (CAMERON, 2006). É vantajoso porque evita a inflexibilidade na sua aplicação,
permitindo que o princípio da precaução seja empregado a alguns contextos. Sua desvantagem
é que ele fornece pouca orientação aos reguladores e outros tomadores de decisão (ROBB,
2014).
No caso do desenvolvimento de gás de folhelho, Robb (2014) utiliza o princípio da
precaução para justificar a necessidade de uma regulamentação específica, considerando a
natureza da produção desse hidrocarboneto.
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Merrill et al. (2013), por sua vez, consideram que o Princípio da Precaução é inútil na
análise de riscos de contaminação da água de fraturamento. Os autores apresentam três
argumentos para justificar seu posicionamento.
Em primeiro lugar, o princípio da precaução é mais comumente invocado para riscos
potencialmente catastróficos (SCHAUER, 2009), como a energia nuclear, os organismos
geneticamente modificados, a clonagem humana e as alterações climáticas. Em cada caso, o
dano é irreversível e poderia afetar um grande número de pessoas. Em contraste, o
fraturamento hidráulico apresenta riscos principalmente para os aquíferos individuais
(SPENCE et al., 2012). Merrill et al. (2013) concordam que o fraturamento poderia destruir a
utilidade de um aquífero para o consumo humano ou para a agricultura, e que, uma vez que o
fraturamento torna-se mais generalizado, mais aquíferos são colocados em risco. Não
obstante, fontes substitutas de água permaneceriam disponíveis a um custo. No caso extremo,
a água contaminada poderia ser bombeada para fora e tratada (CROSS, 1996). Assim, o dano
potencial, embora não seja trivial, é localizado e reversível (CROSS, 1996).
Em segundo lugar, segundo Merril et al. (2003) é preciso considerar as consequências
não só da adoção de uma nova tecnologia, mas também os impactos de não adotá-la. Embora
haja riscos ambientais neste tipo de operação, uma proibição geral de prática, segundo Merrill
et al. (2013), também implicaria custos enormes, incluindo: os preços mais elevados de
energia; a redução da atividade econômica e do emprego; a deterioração da balança de
pagamentos; os riscos associados à dependência contínua de fontes estrangeiras de energia;
maiores emissões de gases de efeito estufa; e, claro, a dependência de outras fontes de energia
que envolvem grandes riscos (por exemplo, carvão, energia nuclear). Com efeito, a proibição
de fraturamento poderia agravar o aquecimento global, um risco que é frequentemente citado
como sujeito do princípio da precaução (MERRILL et al., 2013).
Finalmente, segundo Merrill et al. (2013) a invocação do princípio da precaução
ignora as décadas de experiência acumuladas com fraturamento hidraúlico. Ainda que sua
aplicação em folhelho ocorra há pouco mais de uma década, o fraturamento em si tem sido
utilizado na produção de petróleo e gás nos EUA desde meados dos anos 1940. A partir de
então, a indústria tem executado milhares de operações de fraturamento naquele país.
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3.2.1.3 Princípio do Poluidor Pagador

A Organização para Cooperação e para o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
através da Recomendação C (72) 128, de maio de 1972, definiu o Princípio do Poluidor
Pagador como:
[...] o princípio que usa para afetar os custos das medidas de prevenção e controle da
poluição, para estimular a utilização racional dos recursos ambientais escassos e
para evitar distorções ao comércio e ao investimento internacionais, é o designado
princípio do poluidor-pagador. Este princípio significa que o poluidor deve suportar
os custos do desenvolvimento das medidas acima mencionadas decididas pelas
autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja num estado aceitável [...]
(ARAGÃO, 1997, p. 60)

O princípio do poluidor-pagador determina que o poluidor, uma vez identificado,
arque com os custos das medidas cabíveis para eliminação ou, pelo menos, a neutralização
dos danos ambientais (COLOMBO, 2006). Parte-se da noção econômica que determina que
os custos totais da utilização da natureza e dos recursos ambientais sejam assumidos pela
pessoa, pela empresa, ou mesmo pelo Estado que usa esses recursos. Desta forma, o princípio
tem duas dimensões principais: primeiro, que o poluidor pagará o custo total pela utilização
ou pelos danos desses recursos e, portanto, buscará internalizar de maneira mais eficiente
esses custos através de práticas ambientalmente mais sensíveis e, em segundo, que o poluidor
será responsabilizado quando o dano ambiental for causado (SANDS et al., 2012).
Embora existam muitos mecanismos para a segunda dimensão, de uma indenização ou
responsabilidade por danos ambientais, incluindo até a criminalização dos danos ambientais, o
verdadeiro ponto de proteção do ambiente é, sem dúvida, a prevenção de danos, em primeiro
lugar. E é aqui que as raízes econômicas do poluidor-pagador revelam a principal limitação
desse princípio, nomeadamente, se o poluidor pode se dar ao luxo de pagar enormes somas
em compensação (ou mesmo pesadas multas penais), então ele não terá realmente muito
ímpeto para a internalização dos custos dos danos ao meio ambiente e, portanto, a mudança
dos hábitos ambientalmente torna-se improvável (HULME et al., 2014).
A aplicação deste princípio na produção do gás de folhelho será discutida no item
3.2.5, o qual apresenta os instrumentos econômicos.
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3.2.2 Instrumentos regulatórios aplicados à produção de gás de folhelho

Os itens a seguir apresentam diversos instrumentos regulatórios, buscando identificar
os que podem ser aplicados à regulação de gás não convencional. Muitos deles foram obtidos
a partir da doutrina dos EUA e da Austrália. O primeiro país desenvolveu uma forte indústria
de gás de folhelho na última década e, por isso, teve mais tempo e experiência prática para
refletir sobre os fundamentos de uma regulação que contemple a proteção ambiental dos
efeitos ocasionados pelas técnicas de exploração desse gás. A Austrália também se apresenta
como um país interessado e bastante avançado para iniciar produção local de gás não
convencional. Os conceitos importados podem auxiliar na compreensão e aprimoramento da
regulação brasileira, guardadas as devidas considerações.

3.2.2.1 Autorregulação

Um modelo tradicional de autorregulação é aquele que se concentra no
desenvolvimento de grupos profissionais que autodeterminam suas regras profissionais,
comumente obtidas para o benefício mútuo de seus membros. O grupo profissional pode
adotar autorregulação para manter a reputação profissional e os padrões éticos ou evitar a
imposição de intervenção regulatória do governo (KHEMANI et al., 1993). Neste tipo de
instrumento regulatório, há um significativo envolvimento da indústria no desenvolvimento e
implantação das disposições regulamentares, incluindo reuniões das organizações de
autorregulação que exigem que a indústria administre coletivamente uma solução para tratar
de questões dos cidadãos ou consumidores, ou outros objetivos de regulação, sem supervisão
formal do governo ou de um regulador. Não há normas legais ex ante1 explícitas em relação
com as regras acordadas pelo regime (embora obrigações gerais possam ser aplicadas aos
prestadores nesta área) (OFCOM, 2008).
A definição não exclui a noção de “aplicação” na autorregulação, pois as empresas
envolvidas nesse tipo de abordagem devem estar sujeitas a uma forma de supervisão
1

A regulação ex ante visa reduzir externalidades prejudiciais antes que elas ocorram, enquanto a regulação ex
post coloca um preço ou sanção em eventos danosos depois que eles ocorrem, criando assim um incentivo para
reduzir a sua incidência (INNES, 2004).
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governamental. Se o regime regulatório é uma criação do estatuto e este estabelece uma
organização autorregulatória (sigla SRO, do inglês self regulatory organization) ou exige que
qualquer iniciativa de autorregulação (como um código de boas práticas) receba a préaprovação de uma agência governamental designada, em seguida, isso se constitui na
aplicação da autorregulação (BALDWIN et al., 1999).
Segundo Majone (2013), uma organização autorregulatória, utilizando-se de seu alto
nível de conhecimento técnico e experiência na área pertinente, pode comandar de forma mais
eficaz do que uma agência pública. Ademais, as regras lançadas por um órgão privado são
menos formalizadas do que as regras estabelecidas por regimes regulatórios públicos, o que
contribui para a redução do custo de regulamentação, facilita a rápida adaptação das regras a
novos conhecimentos tecnológicos e as condições econômicas em transformação, e permite
uma aplicação mais flexível (MAJONE, 2013). As organizações autorregulatórias também
estão em melhor posição para detectar e expor negligências profissionais, no entanto sua
propensão de punição aos infratores é provavelmente menor do que a de um regulador público
(MAJONE, 2013).
A autorregulação apresenta outros pontos fracos importantes. Há a possibilidade de
que os regulamentos sejam aplicados com menor transparência do que o exigido por outros
tipos de regulação. Além disso, os requisitos regulamentares podem ser deliberadamente
modestos para alcançar uma vantagem competitiva sobre os concorrentes (NIELSEN, 2004),
a indústria pode priorizar seus interesses privados sobre o interesse público (BARTLE et al.,
2005) e a pouca fiscalização regulamentar pode facilitar o forjamento de algumas atividades.
Robb (2014) ressalta a necessidade de uma consideração cuidadosa para assegurar que
a autorregulação seja adequada às circunstâncias. Se esse instrumento regulatório for aplicado
a uma indústria cuja consequência de não cumprimento é grave, a indústria terá de ser objeto
de uma abordagem mais rigorosa. Os desafios podem ocorrer quando uma indústria tem sido
autorregulada por um longo tempo, possivelmente desde a sua criação. A indústria resiste à
mudança regulatória, particularmente legislativa. Os lobistas da indústria afirmam que uma
aquisição majoritária do governo está ocorrendo, em detrimento da indústria e seus
stakeholders. Administrar uma mudança da forma de regulação “mais leve” para aquela que é
mais rigorosa significa um confronto. O sentido de entregar o controle para um regulador
(governo) é mais grave para uma indústria que possui a liberdade de autorregulação (ROBB,
2014).
A produção de gás de folhelho provoca ansiedade pública sobre a sua segurança, o que
sugere fortemente que a autorregulação não seja adequada e que uma agência reguladora
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independente se faz necessária. Sem a agência, o público consideraria as disposições
regulamentares insatisfatórias e o estabelecimento de uma licença social para operar seria
muito improvável (ROBB, 2014).

3.2.2.2 Corregulação

Uma variante da autorregulação é a corregulação (ROBB, 2014). Este instrumento
regulatório envolve a combinação da autorregulação e da regulação legal, com participação
explícita da autoridade pública competente e da indústria no desenvolvimento de normas para
administrar o comportamento do mercado em causa (ROBB, 2014).
Com a corregulação, fatores como a natureza da indústria, o seu desempenho passado
e a percepção de risco influenciarão a atribuição de responsabilidades, mas geralmente a
agência reguladora tem a autoridade legal para obrigar o cumprimento dos objetivos. O
envolvimento do regulador pode diminuir ao longo do tempo, muitas vezes, quando o nível de
percepção de risco é aceitável. Esta redução do nível de envolvimento do governo ao longo do
tempo aproxima a corregulação da autorregulação, no sentido de tornar-se inadequada para a
regulação da produção de gás de folhelho, visto que se encontra estreitamente alinhada com
os pontos fracos acima referidos (ROBB, 2014). Seria muito difícil para o governo saber
quando o nível de risco é aceitável, justificando sua retirada, ou quando o seu envolvimento
precisa ser intensificado (ROBB, 2014).

3.2.2.3 Metarregulação

Segundo Haines (2006), a metarregulação tem como principal objetivo aumentar a
capacidade de autorregulação das organizações para alcançar mais do que é legalmente
exigido no cumprimento regulamentar. A metarregulação determina que os locais
regulamentados de atividade envolvam-se com as partes interessadas internas e externas
relevantes para o desenvolvimento de estratégias de gestão de risco (os “esforços de
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autorregulação”), que se tornam, por meio de endosso formal, como o registro ou
licenciamento, a exigência de regulamentação para esse sítio (ROBB, 2014).
O foco da administração pública na metarregulação está em estabelecer as metas para
os resultados de políticas específicas e monitorar o cumprimento dessas metas. É a entidade
regulamentada que desenvolve as ferramentas para atingir o nível requerido de conformidade
de acordo com o estipulado pelo regulador (HAINES, 2006).
Enquanto a metarregulação pode ser uma resposta sofisticada que se baseia no
potencial de autorregulação de uma organização, ela tem uma série de vulnerabilidades,
incluindo:
- a tendência de colocar grande importância no papel do sistema de conformidade
interna de uma organização, o que significa que um sistema deste tipo pode funcionar como
uma fachada que mascara a não conformidade (KRAWIEC, 2003) e
- tratar seletivamente riscos e fazer promessas que a regulamentação pode oferecer
resultados win-win para os quais são susceptíveis de serem complexos problemas sociais
(HAINES, 2006).
A metarregulação é uma opção para a regulação da produção de gás de folhelho, pois
dá ao produtor a possibilidade de desenvolver uma estratégia de conformidade para cumprir
as metas do regulador, supondo que haja um alinhamento com as atividades e desafios da
produção (ROBB, 2014).

3.2.2.4 Proibições

Ao contrário da flexibilidade gerada na adoção de instrumentos regulatórios como a
autorregulação, a metarregulação e a corregulação, a proibição é radical e rígida. Com a
possibilidade de inibir totalmente os riscos ambientais provenientes de uma atividade
específica, esse instrumento tem uma longa linhagem. Ele está presente desde proibições
locais estabelecidas por leis locais (por exemplo, a lei nº 12.490, de 03 de outubro de 1997,
que autoriza o Executivo a implantar o Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos
Automotores no Município de São Paulo) até leis europeias que proíbem alimentos
geneticamente modificados (EUROPEAN RISK FORUM, 2011).
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Da mesma forma, os códigos de zoneamento locais mantêm certas atividades, tais
como instalações industriais fora de áreas sensíveis, como bairros residenciais. As proibições
podem ser temporárias (moratória) ou permanentes (banimento), e elas podem ser locais ou de
ampla jurisdição (MERRILL et al., 2013). Devem ser adotadas quando os riscos superam os
benefícios.
A proibição é, obviamente, o instrumento regulatório mais protetor. Se uma atividade
é proibida, seu risco associado é zero. Sua desvantagem é que ela priva a sociedade dos
benefícios da atividade. Quando os benefícios são substanciais e os riscos são administráveis,
a proibição representa um exagero regulamentar. A proibição também impede a inovação,
limitando as possibilidades de experimentação no desenvolvimento de novas formas de
reduzir o risco (MERRILL et al., 2013).
Algumas jurisdições podem restringir ou proibir o desenvolvimento do gás não
convencional antes que a indústria tenha a oportunidade de se desenvolver e o público tenha a
oportunidade de se familiarizar com a indústria. Isso aconteceu na França, em Quebec
(Canadá) e no estado de Nova Iorque (EUA) (IRGC, 2013).

3.2.2.5 Comando e Controle

Uma alternativa à proibição de uma atividade é a regulação. O instrumento regulatório
mais antigo e mais comum é o de comando e controle. Neste sistema, o poder público
estabelece padrões e monitora a qualidade ambiental, através da adoção de legislação e
normas detalhadas, bem como da aplicação de sanções e penalidades para que os danos
externos sejam mitigados (LEAL, 1997; MERRILL et al., 2013). O julgamento implícito é
que, se algumas empresas podem operar de forma lucrativa, proporcionando certas medidas
de prevenção de danos, esta obrigação deve ser estendida a todas as empresas (MERRILL et
al., 2013).
Os principais tipos de instrumentos de comando e controle são: (i) as licenças, que são
utilizadas pelos órgãos de controle ambiental para permitir a instalação de projetos e
atividades com certo potencial de impacto ambiental; (ii) o zoneamento, um conjunto de
regras de uso da terra empregado principalmente pelos governos locais com o objetivo de
indicar aos agentes econômicos a localização mais adequada para certas atividades e (iii) os
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padrões, que são os instrumentos mais frequentes na gestão ambiental em todo o mundo. Os
principais tipos de padrões adotados são: a) padrões de qualidade ambiental, que estabelecem
os limites máximos de concentração de poluentes no meio ambiente; b) padrões de emissão,
que determinam os limites máximos para as concentrações ou quantidades totais a serem
despejadas no ambiente por uma fonte de poluição; c) padrões tecnológicos, que definem o
uso de tecnologias específicas; d) padrões de desempenho, que especificam, por exemplo, a
percentagem de remoção ou eficiência de um determinado processo; e e) padrões de produto e
processo: que estabelecem limites para a descarga de efluentes por unidade de produção ou
por processo (IPEA, 1996).
A entidade regulamentada é obrigada a cumprir as regras ou ordens das agências
reguladoras. Na prática, porém, a aplicação depende de alguns esforços de inspeção e
implantação de regulação por parte dos reguladores, que podem multar entidades
regulamentadas por descumprimento, ordená-los a cumprir e talvez impor a sanção mais
eficaz - cessação de suas atividades.
Apesar de os instrumentos de comando e controle serem menos protetores do que a
proibição, eles ainda podem oferecer segurança significativa para o público, sobretudo nos
estágios iniciais de intervenção regulatória, como a produção de gás de folhelho em
determinadas áreas e regiões onde sua indústria ainda é incipiente. É provavelmente mais
reconfortante do que impostos sobre a poluição ou a perspectiva de litígio ex post para
recuperar os danos, uma vez que este tem efeitos incertos e é mais difícil de ser percebido
como fornecimento de uma garantia de “segurança”.
Os instrumentos de comando e controle também possuem a capacidade de definir
limites e mostrar que o governo e o regulador estão agindo decisivamente e sem ambiguidade
com força de lei à sua disposição (BALDWIN, et al., 1999).
No final da década de 1970 e início da década de 1980, acadêmicos e outras pessoas
começaram a identificar certas desvantagens gerais nos instrumentos de comando e controle.
Entre essas desvantagens encontra-se o fato de que esse tipo de regulação requer uma
quantidade enorme de informações por parte dos órgãos reguladores para desenvolver e
atualizar as prescrições. Os instrumentos de comando e o controle podem ainda resultar em
regulação excedente da atividade, produzindo peso morto, ou em regulação insuficiente, com
possibilidade de produção de riscos excessivos (ACKERMAN et al., 1985). Embora os
órgãos reguladores em teoria possam obter as informações necessárias a partir de entidades
regulamentadas, estas não têm um incentivo para compartilhar ou revelar informações
relevantes, uma vez que quase qualquer nova informação pode resultar em novas restrições
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regulamentares (ROBB, 2014). A crítica padrão é que os instrumentos regulatórios de
comando e controle tendem a ser inertes, uma vez que adotam práticas que refletem o “estado
da arte”, que significa algo mais rigoroso do que a prática comum que ainda é
tecnologicamente e economicamente viável. Raramente mantêm com a evolução da economia
ou tecnologia subjacente - não só porque os reguladores não dispõem de informações, mas
também por causa de fenômenos gerais da inércia legislativa e burocrática, bem como das
indústrias de lobbying, que são contra quaisquer novos requisitos (HELMS, 2008).
As licenças tendem a não serem atualizadas, as normas de poluentes tendem a não ser
revisadas e os programas tendem a estagnar. Existem inúmeros exemplos dessa estagnação na
regulação ambiental dos EUA (JOHNSON et al., 2009). Além disso, segundo a crítica,
entidades regulamentadas não têm nenhum incentivo, nenhuma motivação para melhorar a
segurança além do que é exigido pelos regulamentos comando e de controle e, portanto,
nenhum incentivo para a investigação de novos métodos de redução de risco. Pelo contrário,
se as entidades chegarem a um meio mais seguro para reduzir o risco para além do que é
exigido por esse instrumento regulatório, elas não recebem nenhum benefício financeiro
imediato e em vez disso abrem uma nova onda de exigências regulatórias (ROBB, 2014). A
implantação e a aplicação dos regimes de comando e controle são muitas vezes percebidas
como caras e complicadas, caracterizadas por conflitos e atoladas por um processo legal.
Não obstante estes inconvenientes, a indústria regulamentada, muitas vezes, prefere
esse tipo de regulação a outras abordagens, pois os custos regulatórios gerados são
relativamente previsíveis. Especialmente ao fazer investimentos significativos em longo
prazo, as empresas podem preferir certos custos - mesmo que potencialmente excessivos - a
custos altamente incertos. Tal como acontece com as proibições, tais regulamentos também
podem desencorajar a inovação através do congelamento das melhores práticas em um
momento no tempo (RAHIM, 1996).
As normas estaduais de petróleo e gás dos EUA têm a natureza altamente clássica,
com base em regulação de comando e de controle. Considerando, por exemplo, os numerosos
regulamentos para tipos específicos de tecnologias de prevenção de blowout, lagoas de
contenção que devem ser revestidas com plástico de uma determinada espessura
(NATIONAL PARK SERVICE, 2008) e o cimento que deve atingir certa resistência à
compressão do bombeamento para dentro do poço (LAFFIN et al., 2011).
Os regulamentos de comando e controle são um primeiro passo importante para evitar
a contaminação, mas não podem abordar todos os riscos, especialmente aqueles para os quais
a indústria tem mais conhecimento do que agências (DANA; WISEMAN, 2014). Os
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reguladores não têm a informação de que necessitam para elaborar e atualizar os regulamentos
de comando e controle (JOHNSON et al., 2009) porque a indústria do gás de folhelho é
dinâmica e sua tecnologia encontra-se em constante desenvolvimento. Sua regulação precisa
acompanhar esse dinamismo através da constante aplicação de sistemas de qualidade ou
utilização de pareceres de especialistas.

3.2.2.6 Regulação baseada em desempenho

Uma alternativa à ênfase prescritiva dos instrumentos regulatórios de comando e
controle é a regulação baseada em desempenho. Este tipo de regulação é mais apropriado para
áreas complexas ou que sofrem constantes mudanças, onde as formas mais adequadas para
atingir objetivos específicos podem não serem óbvias para os formuladores de políticas ou
serem susceptíveis a alterações ao longo do tempo. Determinar os princípios e objetivos
fundamentais na legislação e permitir o arbítrio na forma como são postas em prática seria
uma maneira apropriada para regular nestas circunstâncias (ROBB, 2014).
Um padrão de desempenho dá aos poluidores mais liberdade. Ao invés de especificar
o número de metros para as restrições de recuo ou uma tecnologia de revestimento específico,
por exemplo, um padrão de desempenho pode exigir que as concentrações de poluentes
especificados em fluxos perto dos locais de perfuração não devem exceder um determinado
nível ou que um teste de pressão sobre o revestimento de cimento não exceda uma
determinada leitura (OLMSTEAD et al., 2014).
A regulação com base no desempenho apresenta fraquezas, uma vez que pode
demandar um elevado nível de orientação e incerteza. Isto porque não é possível determinar
com exatidão se as medidas adotadas realmente satisfazem os resultados ou os objetivos da
regulação. Além disso, as razões que levem a um processo por não cumprimento podem ser
subjetivas (ROBB, 2014).
Considerando que a regulação baseada em desempenho é particularmente útil em áreas
complexas ou em rápida evolução, este instrumento regulatório serviria para a produção de
gás de folhelho (ROBB, 2014). Entretanto, é preciso observar que o potencial de incerteza
pode ser exagerado devido à natureza discricionária do processo de tomada de decisão e a
falta de clareza sobre o cumprimento das medidas necessárias por parte da indústria.
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Estabelecer objetivos de regulação pode reduzir a incerteza, fornecendo um aide-mémoire
para o exercício do poder discricionário e a percepção de falta de clareza (ROBB, 2014).

3.2.2.7 Regulação baseada em gestão

A regulação baseada em gestão está disponível para as entidades mitigarem certos
eventos graves (ROBB, 2014). Ela exige que as corporações realizem a sua própria avaliação,
tomem as decisões e formulem regulamento interno sobre a forma de alcançar a mitigação de
eventos (COGLIANESE, 2002).
A regulação baseada em gestão é mais útil quando o desempenho desejado de
empresas regulamentadas é difícil de medir. Também pode ser adequada em locais onde há
um elevado grau de heterogeneidade entre as organizações, o que torna mais difícil para um
regulador especificar um padrão baseado em padrões regulatórios da tecnologia adequada
(COGLIANESE, 2002).
A regulação baseada em gestão pode ser percebida como “baseada no desempenho”,
mesmo que ela não seja, pois envolve práticas de planejamento e de gestão destinadas a
alcançar determinado tipo de resultado; por exemplo, nenhuma descarga não autorizada nos
cursos de água. A regulação baseada em desempenho requer a obrigação de alcançar ou evitar
certos resultados; a regulação baseada em gestão requer que as empresas se envolvam em
certas práticas de gerenciamento que são projetadas para alcançar (ou evitar) o resultado. A
realização ou prevenção do resultado não é obrigatória no âmbito de um regulamento baseado
em gestão pura; o estabelecimento de práticas de gestão é (COGLIANESE, 2002). Esses dois
tipos de instrumento regulatório, no entanto, apresentam como característica comum o fato de
oferecerem flexibilidade e discrição para a entidade regulamentada (ROBB, 2014).
A regulação baseada em gestão parece ter qualidades semelhantes à autorregulação,
por causa do foco em sistemas internos - que dá flexibilidade ao produtor para determinar os
meios mais eficientes e eficazes de limitar o seu risco. No entanto, a regulação baseada em
gestão é imposta pelo governo, muitas vezes com as obrigações legais que exijam a entidade
regulamentada a participar, o que não é o caso com a autorregulação (COGLIANESE, 2002).
O instrumento regulatório baseado em gestão determina que o desenvolvimento de
planos de gerenciamento seja consistente com critérios, sempre que estes exijam que o
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regulamentado delineie a forma como pretende atingir os seus fins. Os reguladores podem
requerer a aprovação dos planos, e, se necessário, trabalhar com o regulamentado no
desenvolvimento dos mesmos. Em alguns casos, o regulamentado deve enviar registros de
conformidade, o que pode ser justificado através de auditoria (COGLIANESE, et al., 2003).
A regulação baseada em gestão reconhece que os produtores são susceptíveis a ter
informação de melhor qualidade sobre os riscos e as possíveis formas de gerir ou eliminá-los.
Quando o desempenho ideal dos produtores não é fácil de quantificar e há um alto nível de
heterogeneidade entre os produtores, o plano é um meio para enfrentar os desafios específicos
do local, dada a flexibilidade do plano. Quando a agência reguladora aprova o plano, ela pode
se tornar juridicamente vinculativa, dependendo dos requisitos do regulamento (ROBB,
2014).
Considerando que as características do desenvolvimento de gás não convencional
exigem flexibilidade regulatória para gerenciar a variabilidade, os desafios e a natureza
inovadora da produção de gás de folhelho, a regulação baseada em gestão pode ser um dos
instrumentos regulatórios utilizados pelos reguladores em questão.

3.2.2.8 Regulação baseada em riscos

O conceito de risco inclui dois elementos: a probabilidade de um determinado evento
ocorrer e a gravidade das suas conseqüências (Figura 9). Por essa definição, o risco deve ser
avaliado e classificado em uma escala de “desprezível” a “alta”, uma vez que não existe risco
“zero”. Por exemplo, o risco é alto, se um evento tiver uma probabilidade elevada e
consequências significativas, mas também é alto se o evento tem baixa probabilidade, mas
com consequências catastróficas. Por outro lado, o risco é baixo, se um evento tiver uma boa
probabilidade de ocorrer, mas com consequências mínimas, ou se ele for extremamente
improvável e tiver consequências de importância mediana.

66

Figura 9- Guia para a atribuição de níveis de risco em relação à probabilidade e consequência
Adaptado de CSIR; COUNCIL FOR GEOSCIENCE; SANBI, 2015

A regulação baseada em riscos tem como principal objetivo alcançar mais segurança
ao menor custo através da substituição de regulamentações prescritivas e determinísticas por
regulamentações com objetivos orientados, baseados em critérios de custo-eficácia e
minimização de riscos individuais (ROBB, 2014). Este instrumento regulatório é considerado
por muitos como uma ferramenta-chave para tratar, de maneira mais sistemática, das
complexidades de um processo de produção internacionalizado e diversificado (ROBB,
2014).
Uma estrutura sistemática (avaliação baseada em evidências) é aplicada para priorizar
as atividades que potencialmente representam o maior risco. Os recursos do regulador,
principalmente inspeção e execução, são então direcionados para os riscos identificados na
avaliação (PETERSON et al., 2011).
Diversas ferramentas de relatório, auditoria e inspeção são combinadas para adequar
as atividades de fiscalização (modificação de comportamento) com base no perfil de
risco particular da empresa e do setor (mensurado em termos da probabilidade de
ocorrência de um determinado incidente e do impacto total sobre o funcionamento
do mercado, isto é, a gravidade do impacto de uma falha nas transações econômicas
mais amplas) (ENAP, 2009, p. 32).

A regulação baseada em risco também considera a receptividade das empresas
reguladas às recomendações.
As abordagens de conformidade à modificação de comportamento são aplicadas às
empresas que se mostram responsivas às medidas regulatórias leves. Já as
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abordagens repressivas e duras são aplicadas àquelas que resistem às medidas mais
leves baseadas em conformidade (ENAP, 2009, p. 32).

A Figura 10 apresenta a estrutura da regulação baseada em risco, destacando todas as
etapas do processo desde a compreensão dos riscos (identificados por meio de avaliação e
atribuição de pontuação), passando pela gestão de riscos (assumindo a forma de prevenção,
redução, manutenção ou transferência de riscos) até a fase de avaliação e feedback, o que
permite o desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua. Este elemento reconhece
que a regulação baseada em riscos inerentemente envolve a tomada de risco, e,
ocasionalmente, requer reflexão e aprendizagem a partir de eventos adversos (PETERSON et
al., 2011).

Figura 10- Estrutura de regulação baseada em risco
Fonte: Adaptado de PETERSON et al., 2011

A regulação baseada no risco tem suas limitações. As mais importantes são a
identificação dos riscos e a avaliação de risco e de custos aceitáveis (ROBB, 2014;
BALDWIN et al., 1999). Por exemplo, no domínio do ambiente, parece que a abordagem
favorece atributos de negócios (como a criação de emprego) em vez de atributos ambientais
(como a qualidade do ar) porque é mais fácil para as empresas provar custos (quantitativo) do
que um ecologista demonstrar benefícios (qualitativo). Sempre haverá considerações
concorrentes que precisam ser ponderadas - a chave é que esta é realizada de forma credível,
incluindo a capacidade de reconhecer os fatores qualitativos (HUTTER, 2005).
A regulação baseada no risco tem o potencial de desempenhar um papel importante no
quadro regulatório, dado que o seu foco é o objetivo orientado, elaborado conforme o
conhecimento e a experiência do produtor, buscando-se, simultaneamente, a mitigação do
risco. Esses atributos fornecem a “cobertura” necessária entre os riscos reais e potenciais da
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produção de gás de folhelho (ROBB, 2014). Segundo Robb (2014), este instrumento
regulatório é capaz de atuar como condutor no estabelecimento de uma licença social, uma
vez que promove a abertura entre o regulador e as terceiras partes interessadas, que podem
participar na identificação dos riscos e da medida em que estes devem ser tolerados. O autor
conclui que as limitações da regulação baseada em risco podem ser mitigadas pela agência
reguladora, através da aplicação de um modelo contendo questões identificadas e ponderadas,
consistentes com os critérios de publicidade disponíveis, o mesmo modelo que é usado pelo
regulador em sua tomada de decisão.

3.2.2.9 Licença caso a caso

Outro instrumento regulatório ainda mais flexível é a licença caso a caso, ao abrigo do
qual os operadores devem apresentar um pedido de autorização formal sujeita à aprovação do
regulador. Ao contrário da regulação baseada em desempenho, esta forma de regulação é
amplamente utilizada para atividades de desenvolvimento de gás de folhelho nos EUA. Um
estudo realizado por Richardson et al. (2013), apontou que a licença caso a caso representa
14% das normas nos 27 estados estadunidenses pesquisados, e até 20-25% das
regulamentações em alguns estados (RICHARDSON et al., 2013).
A licença caso a caso possibilita certa flexibilidade aos operadores e reguladores em
relação à maneira como os requisitos podem ser satisfeitos, ainda que o nível de desempenho
não seja uniformemente especificado entre as empresas. Uma vantagem desse instrumento
regulatório é que os operadores e os reguladores podem adaptar as suas tecnologias e práticas
com as condições e prioridades locais. Há, contudo, desvantagens importantes. É
administrativamente caro, uma vez que cada licença deve ser revista de forma independente e,
frequentemente, carece de transparência, pois é difícil para a indústria e, sobretudo, para o
público interessado, saber quais são as práticas e tecnologias necessárias no processo de
produção do gás não convencional (OLMSTEAD et al., 2014).
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3.2.3 Instrumentos de divulgação de informações

Os instrumentos de divulgação de informações foram desenvolvidos para informar os
consumidores sobre os benefícios públicos e privados de suas atividades de consumo, bem
como para influenciar o comportamento das empresas poluidoras (OLMSTEAD et al., 2014).
Estas políticas têm, portanto, efeito regulador. Quando as empresas são forçadas a revelar
riscos, elas fazem, frequentemente, alterações para minimizar o uso de componentes tóxicos
ou cancerígenos, se substitutos satisfatórios estão disponíveis (KLEINDORFER et al., 1998).
Ademais, o conhecimento das substâncias químicas ajuda os médicos no tratamento de
indivíduos que tenham sido expostos ao fluido utilizado. O custo para administrar a
divulgação de produtos químicos de fraturamento não é elevado, pois se restringe,
praticamente, ao financiamento da execução. As empresas de energia sabem que produtos
químicos são usados, e seriam obrigadas a compartilhar esta informação com o regulador
relevante ou publicá-la em um sítio eletrônico.
No caso do gás de folhelho, a principal objeção à divulgação é que a composição do
fluido de fraturamento de cada empresa de energia é considerada um segredo comercial.
Embora a divulgação para os reguladores não comprometa essa informação confidencial, a
divulgação ao público pode ser mais problemática. Uma alternativa seria a divulgação apenas
dos ingredientes do fluido, sem mencionar as quantidades ou proporções utilizadas (MERRIL
et al., 2013).

3.2.4 Legislação de Responsabilidade

A legislação de responsabilidade opera retrospectivamente, e não prospectivamente,
cobrando sanções pecuniárias às empresas que impuseram danos externos a terceiros. A lei de
responsabilidade extracontratual comum é o exemplo mais conhecido. Se o dano é uma
colisão, um vazamento ou a invasão de propriedade por substâncias prejudiciais, pessoas
lesadas podem processar e serem compensadas pelos danos se o autor violou o dever de
cuidado relevante (MERRILL et al., 2013).
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A legislação de responsabilidade tem duas vantagens significativas. A primeira é a
dissuasão. Para evitar a responsabilidade, os atores são incentivados a reduzir (ou
“internalizar”) danos que possam causar, especialmente se a responsabilidade é imposta à
parte com as melhores informações e conhecimentos para minimizar os riscos de forma
eficiente. Em segundo lugar, a responsabilidade fornece compensação para aqueles que
sofrem danos (MERRILL et al., 2013).
Na prática, a legislação de responsabilidade pode não tirar pleno partido destas
vantagens, visto que muitas vezes é acompanhada pela incerteza, na medida em que operam
após o dano ocorrido. É difícil, por exemplo, determinar se o custo dos instrumentos
regulatórios é superior ao da legislação de responsabilidade ou vice-versa. Em um artigo
publicado em 1984, Shavell concluiu que, de maneira geral, é provável que a legislação de
responsabilidade seja menos onerosa. Isso pode ser verdade para eventos de pequena escala,
mas provavelmente não é verdadeiro quando os danos são dispersos, pois as ações coletivas
são notoriamente complexas e os custos de responsabilidade pura podem ser extremamente
elevados (MENELL, 1991).
A característica de compensação da responsabilidade também é incerta. Se os
responsáveis pelos danos não puderem cumprir com suas responsabilidades por serem
incapazes de pagar para remediar esses danos, a responsabilidade vai proporcionar incentivos
inadequados para a mudança de comportamento desejada (SHAVELL, 1984). Nos EUA,
muitos operadores que atuam na produção de gás de folhelho são pequenos independentes,
cujos recursos podem ser insuficientes para cobrir grandes indenizações (FORBES, 2013). As
ferramentas tradicionais para lidar com este problema são os requisitos de responsabilidade
financeira, de seguro e de garantias.
Geralmente, quando um operador solicita uma autorização para perfurar um poço, ele
deve mostrar evidências de recursos financeiros suficientes ou seguro de pagamento dos
créditos relacionados (US EPA, 1990). Por exemplo, a Pensilvânia obriga os operadores a
apresentarem uma garantia de quatro mil dólares para cada licença de poço [58 PA. CONS.
STAT. § 3225 (2013)]. Os operadores no Colorado, alternativamente, devem apresentar uma
garantia de 25 mil dólares cobrindo todos os poços no estado [2 COLO. CODE REGS. § 4041:703 (2014)]. O Texas requer uma garantia de 25 mil dólares por até dez poços (TEX. NAT.
RES. CODE ANN. § 91.1042).
O pagamento de garantias e seguros pode reduzir a capacidade dos operadores com
recursos limitados para escapar às suas responsabilidades e, portanto, aumentar os incentivos
a tomar o devido cuidado para evitar danos, mas apenas quando financiado de forma
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adequada. Um montante de quatro mil dólares por licença é certamente insuficiente para
cobrir os danos esperados de um grave acidente em um poço, e uma vez que é muito menos
do que os ativos de qualquer empresa, provavelmente não fornece nenhum incentivo para
tomar cuidados adicionais. Um título de 25 mil dólares é provavelmente ainda menos eficaz
uma vez que grandes operadores podem ter milhares de poços. Requisitos mais rigorosos de
responsabilidade financeira podem melhorar a capacidade do sistema de responsabilidade na
geração de incentivos adequados aos operadores.
Outro desafio é a possibilidade de os responsáveis por danos serem eximidos de suas
responsabilidades porque eles nunca serão processados em tudo. Neste caso, a legislação de
responsabilidade, mais uma vez, dará incentivos inadequados. O melhor e mais relevante
exemplo é a atividade que gera danos muito dispersos. As vítimas podem não ter legitimidade
para processar, possibilidade de organizar uma ação de classe ou capacidade de comprovar a
ligação dos danos sofridos às ações do responsável, por exemplo (SHAVELL, 1984).
Não obstante estas imperfeições, a perspectiva de responsabilidade claramente tem um
efeito poderoso sobre as empresas e pode ser um condutor importante para reduzir os riscos
do desenvolvimento de gás de folhelho, uma vez que as operadoras trabalhariam para
melhorar as tecnologias existentes, com vistas a mitigar os potenciais riscos e evitar custos
adicionais provenientes de ações judiciais.

3.2.5 Instrumentos econômicos

Em contraste aos instrumentos regulatórios descritos anteriormente, com a utilização
de instrumentos econômicos, o governo não estabelece uma determinada prática, mas sim
impõe um preço sobre uma atividade associada com o risco de dano ou sobre o dano em si
mesmo (OLMSTEAD et al., 2014). Há uma redução do fardo dos reguladores em relação a
informações técnicas, pois as agências de implantação desta abordagem não precisam
especificar exatamente as práticas que as entidades regulamentadas devem seguir.
Esses instrumentos baseiam-se, em grande parte, no Princípio do Poluidor Pagador
que obriga os poluidores a pagar pelo dano causado (NASCIMENTO et al., 2011). Tal
compensação financeira permite que o custo social de controle ambiental seja menor e pode
ainda fornecer aos cofres do governo local a receita de que tanto necessitam (NASCIMENTO
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et al., 2011) para financiamento de programas ambientais e para remediação ambiental
(DANA; WISEMAN, 2014). Os instrumentos econômicos conferem às indústrias maior
flexibilidade para controlar suas emissões, demandam informações menos detalhadas dos
órgãos de controle ambiental sobre cada empresa e menos meios destinados a obter diferentes
níveis de controle (IPEA, 1996). Além disso, visam criar incentivos para que as entidades
regulamentadas incorporem a redução da poluição nas decisões de produção ou de consumo e
inovem, buscando continuamente o método menos dispendioso de redução das emissões (US
EPA, 2010). Os mecanismos de mercado oferecem uma alternativa atraente e pragmática
situada entre a abordagem de precaução, em que nenhuma prática deve ser realizada até que
seja considerada segura (WIENER, 2003) e a abordagem laissez faire, que permite que a
atividade econômica continue até que seja considerada insegura.
Os instrumentos econômicos também apresentam limitações. Podem ter resultados
menos previsíveis que a regulamentação direta no caso de os poluidores persistirem no
processo de poluição (IPEA, 1996). Ademais, se as multas por poluição forem fixadas abaixo
do nível apropriado, os poluidores poderão preferir pagá-las a criar os controles adequados, o
que aumentaria a receita do governo, mas não traria qualquer melhoria às condições
ambientais (IPEA, 1996).

Os instrumentos econômicos exigem a coordenação com os

ministérios do planejamento ou das finanças, visto que envolvem transações monetárias taxas, subsídios, incentivos fiscais. Consequentemente, os órgãos de controle ambiental
devem ter abertura e disposição para lidar com questões econômicas e os órgãos econômicos
precisam apresentar a mesma abertura e disposição para tratar de questões ambientais (IPEA,
1996). Condições difíceis de serem alcançadas, sobretudo em países em desenvolvimento
(IPEA, 1996).
Os instrumentos econômicos não são recomendados em situações de alto risco ou de
monopólio. No primeiro caso, não interessa aos governos e à sociedade dar aos poluidores a
escolha de preferirem um incentivo econômico; é preferível o cumprimento compulsório da
regulamentação direta e específica (IPEA, 1996).

O mesmo ocorre em relação aos

monopólios, visto que as despesas adicionais com cuidados ambientais irão aumentar ainda
mais o preço final dos produtos, levando-os na direção oposta à socialmente desejável (IPEA,
1996).
Os itens a seguir abordam três instrumentos econômicos – taxas ambientais, mercados
ambientais e seguro obrigatório – e identificam sua possível aplicação na produção de gás de
folhelho.
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3.2.5.1 Taxas ambientais

A prescrição econômica clássica para corrigir as falhas de mercado ambientais,
também conhecida como impostos de Pigou, consiste em tributar as externalidades negativas
e subsidiar as externalidades positivas, com taxa ou subsídio eficiente, bem como os danos ou
benefícios marginais, ao nível eficiente da externalidade (MANKIW, 1999).
Segundo Olmstead et al. (2014), nos EUA as taxas ambientais não são utilizadas para
regular per se os impactos negativos da produção de gás não convencional. Não obstante, a
produção de petróleo e gás naquele país está sujeita a muitas taxas locais, estaduais e federais
que potencialmente poderiam ser usadas como ferramentas para reduzir os riscos potenciais
de desenvolvimento de gás de folhelho (OLMSTEAD et al., 2014). Chakravorty et al. (2013)
apontam os impostos sobre exploração de recursos naturais como o imposto estatal de
petróleo e gás mais utilizado nos EUA. Vinte e seis (26) dos trinta e um (31) estados
revisados por Richardson et al. (2013) adotam impostos sobre a exploração de gás natural.
A Pensilvânia, apesar da produção significativa de gás de folhelho, não possui
impostos sobre a exploração de gás natural. O estado optou por uma “taxa de impacto” (em
inglês, Impact Fee) que incide sobre os operadores em municípios que optam pela imposição
da taxa. Esta é fixada anualmente pela Public Utility Commission de acordo com o preço
médio anual do gás natural e cobrada por poço, independentemente da produção, e, como tal,
não é considerada imposto sobre exploração de gás natural (HEADWATER ECONOMICS,
2013).
Os estados que adotam os impostos sobre a exploração de gás natural variam não só
no valor das taxas, mas também no método de cálculo. Para calcular o imposto, eles utilizam
geralmente ou uma percentagem do valor de mercado do gás extraído ou um valor fixo em
dólar por quantidade extraída (RICHARDSON et al., 2013). Há ainda estados que usam uma
abordagem híbrida em que o imposto percentual varia entre os diferentes níveis com base no
preço do gás (RICHARDSON et al., 2013).
Alguns impostos estaduais sobre a exploração de gás natural variam de acordo com os
níveis de produção, duração do período de produção, características do poço, entre outros
fatores. Em Montana, a taxa de imposto é de 0,5% para os primeiros 18 meses de
funcionamento de um poço (em comparação com 9% depois deste período) (MONT. R.
ADMIN. 42.25.1809). Oklahoma reduz a taxa de imposto se o preço do gás cair abaixo de
US$ 2,10/milhão de pés cúbicos (OKLA. STAT. TIT. 68. § 1001.B).
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No Colorado, a alíquota de imposto varia de acordo com o valor bruto do gás extraído
pelo operador, podendo ser de 2% (menos de US$ 25.000) a 5% (mais de US$ 300.000) [CRS
§ 39‐29‐105(1)(a)].
Alguns estados, como Maryland e Virginia, deixam os impostos sobre a exploração de
gás natural a cargo dos governos locais, ainda que existam propostas em Maryland para que a
taxa seja de 2,5% em todo o estado, valor superior a todas as taxas locais (MD. S.B. 879). O
estado de Virginia limita as taxas de indenizações locais a 1% (VA. CODE ANN. §
58.1‐3712).
Vários estados oferecem programas de incentivo que podem reduzir a carga fiscal dos
impostos sobre a exploração de gás natural, como o Texas, que permite baixar os impostos
para poços de alto custo e poços inativos (RICHARDSON et al., 2013).
Conforme os preços do gás sofrem alterações, os impostos sobre a exploração também
variam em termos de porcentagem ou dólar (dependendo do método escolhido pelo estado
para cálculo da taxa). A Figura 11 mostra as taxas calculadas a um preço de gás de US$5,40
por milhão de pés cúbicos em ambos os termos, percentagem e dólar (RICHARDSON et al.,
2013). Este valor é o preço estimado em longo prazo pela EIA (2030) (EIA, 2013).

Figura 11- Impostos sobre exploração de gás natural com base no preço do gás a US$ 5,40/Mcf
Fonte: Adaptado de RICHARDSON et al., 2013
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É importante ressaltar que os impostos sobre exploração de recursos naturais diferem
das taxas ambientais cobradas geralmente sobre o fluxo de emissões a partir de uma fonte
específica para a atmosfera ou para a água. No caso dos impostos sobre exploração de
recursos naturais, a cobrança ocorre sobre o valor ou a quantidade de recurso natural não
renovável removido do ambiente (RICHARDSON et al., 2013).
Os governos estaduais e locais dependem fortemente de receitas fiscais de impostos
para financiar bens públicos (KUNCE, 2003). Tais taxas podem também ser justificadas, em
teoria, como uma maneira de capturar o custo externo intertemporal relacionado ao
esgotamento de um recurso natural não renovável, no caso de desenvolvimento de gás não
convencional. O fato é que uma unidade de gás de folhelho removida hoje não estará lá para
ser extraída amanhã. As empresas privadas que operam em mercados competitivos
internalizam este custo de acordo com suas escolhas em relação à alocação de suas atividades
de extração ao longo do tempo (HOTELLING, 1931). No entanto, o setor público, como
proprietário de minerais do subsolo, em alguns casos e como administrador de tais recursos de
forma mais geral, pode capturar e investir estas rendas para promover o uso economicamente
sustentável dos recursos não renováveis, remediar danos ambientais (OLMSTEAD et al.,
2014) ou, simplesmente, proporcionar uma renda contínua que pode suavizar o ciclo de
expansão e recessão comum nas economias baseadas em recursos.

3.2.5.2 Mercados Ambientais

A tributação ambiental foi proposta no início do século XX, enquanto que o conceito
de criação de mercados ambientais teve início mais tarde, quando Ronald Coase, economista
ganhador do Prêmio Nobel, observou que a mera existência de externalidades em um mercado
poderia, sob certas condições muito restritivas, induzir a negociação privada de resultados
eficientes na redução dos níveis de poluição (COASE, 1960). Esse instrumento permite a
criação artificial de um “mercado para poluição”, onde os agentes podem comprar ou vender
direitos (cotas) de poluição de fato ou potencial (NASCIMENTO et al., 2011).
A licença de poluição negociável (também conhecida como sistema de cap-and-trade)
atua via quantidade e não via preço (custo) de poluição, sanando uma fraqueza das taxas em
relação à determinação e à manutenção de seu valor para garantir a sua eficiência econômica e
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ecológica. Seu processo começa quando o governo define um limite de poluição para a
comunidade regulamentada. Cotas transferíveis são então alocadas ou vendidas aos
poluidores. O número total de licenças deve ser reduzido gradualmente até o cumprimento da
meta de qualidade ambiental. Nesse sistema, para os poluidores cujos custos marginais de
controle de poluição forem menores que o preço de uma cota de poluição, a opção de menor
custo é a instalação de equipamentos de controle, com consequente redução das emissões e
venda das suas licenças. Nos demais casos, a melhor opção para o poluidor será a compra de
licenças (NASCIMENTO et al., 2011).
Segundo Olmstead et al. (2014), nos EUA nenhum programa de comércio de emissões
foi estabelecido especificamente para regular os riscos de desenvolvimento de gás de
folhelho, mas as aplicações atuais e futuras podem ser relevantes, requerendo ou facilitando a
participação de desenvolvedores de energia direta ou indiretamente.

3.2.5.3 Seguro obrigatório

O seguro obrigatório é outro instrumento econômico e, segundo Dana e Wiseman
(2014), geralmente uma forma mais eficaz, especialmente para os riscos de longo prazo (com
impactos cumulativos e sinérgicos). Ele fornece um mecanismo para a redução do risco na
medida em que prêmios de seguro são definidos para recompensar os comportamentos que
gerarem menos riscos e punir os comportamentos que criarem mais risco.
Esta ferramenta tem vantagens importantes sobre outras respostas a riscos. Em
primeiro lugar, precisamente porque os riscos das indústrias emergentes ou novas não são
bem compreendidos (MERRIL et al., 2013), os formuladores de políticas não podem
facilmente formular regulamentos de comando e controle que assegurem um nível razoável de
segurança. Os instrumentos econômicos consideram os próprios entendimentos da indústria
sobre os riscos associados aos seus comportamentos e incentivam outro ator, as seguradoras, a
gerarem mais informações sobre quais comportamentos são mais ou menos arriscados. Os
instrumentos econômicos são, portanto, geradores de informações de uma forma muito mais
significativa e abrangente do que, por exemplo, regulamentos que forçam informação
(WISEMAN, 2013).
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O seguro obrigatório é exigido em apenas dois estados estadunidenses (embora não de
títulos especialmente para fraturamento hidráulico), e nenhum estado tentou estabelecer
apólices de seguro para áreas com desenvolvimento de poço não convencional (DANA;
WISEMAN, 2014).
Dana e Wiseman (2014) enumeram as principais objeções ao seguro ambiental
obrigatório geral. Estas objeções são: a incapacidade do mercado privado de seguros em
atender a demanda gerada a partir da exigência do seguro obrigatório; a dificuldade das
seguradoras em determinar os prêmios de risco baseando-se em preço, com pouca
probabilidade de se tornarem agentes eficazes na redução do risco; e o favorecimento da
criação de grandes negócios sobre pequenos operadores. Dana e Wiseman, no mesmo
trabalho, apresentam argumentos contra essas acusações. Segundo os autores, o mercado de
seguros estadunidense tem provado ao longo do tempo ser capaz de inovar e expandir-se para
atender às novas demandas do mercado; apólices de seguros podem fazer ajuste prêmio
facilmente, apesar das limitações de informação e também podem ajudar a moderar os
encargos dos operadores de menor dimensão. Além disso, as seguradoras de todos os tipos
têm repetidamente demonstrado uma capacidade e vontade para exigir que os segurados
sigam práticas que mitiguem riscos.
A realidade da regulamentação ambiental é que, enquanto há muita discussão e vários
debates sobre instrumentos regulatórios, a regulação de comando e controle domina e é
muitas vezes o conteúdo exclusivo do regime. A utilização de impostos pigouvianos sobre a
poluição é um mecanismo de mercado amplamente discutido, mas grande parte não utilizado
(GALLE, 2012). As licenças de poluição negociáveis têm sido utilizadas, mas apenas em
contextos muito limitados, sobretudo no que diz respeito a certos poluentes atmosféricos
(DANA; WISEMAN, 2014). Neste cenário, a aplicação de instrumentos econômicos na
regulamentação da produção de gás de folhelho ainda é minimamente praticada.

3.2.6 Licença social

Apesar de não estar explícita em nenhuma regulamentação de gás de folhelho, não
envolver autorização ou pagamento de taxas, a “licença social para operar” desempenha um
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papel crucial na busca de uma escolha estratégica que concilie os interesses potencialmente
concorrentes da indústria e das comunidades locais.
A licença social exige do produtor uma aceitação contínua de base ampla e apoio das
partes interessadas, tais como os agricultores afetados, as comunidades locais, as empresas e
os políticos. Exige também que os produtores e o governo aceitem a responsabilidade de
proteger os interesses da comunidade e os valores ambientais dos impactos negativos da
produção dos recursos e, ao mesmo tempo, maximizem todas as oportunidades que possam
surgir. Isto pode ser conseguido através do trabalho com o público desde o início, mantendo
uma comunicação permanente e um equilíbrio entre os aspectos sociais, econômicos e
ambientais decorrentes da produção (ROBB, 2014).
Na sua essência, uma licença social envolve o reconhecimento de que terceiros têm
um “direito de saber”, e isso está intimamente ligado à demanda por maior participação
pública e à possibilidade de examinar e, se necessário, contestar as práticas de um produtor. A
conquista de uma licença social também significa que a indústria do gás de folhelho aceita
que está operando dentro de um contexto definido, envolvendo uma rede de players, cujos
interesses podem ou não coincidir. Por exemplo, o sentido do agricultor de um “direito de
saber” pode ser movido por imperativos comerciais que necessitam de um “ambiente limpo”
para que ele possa cultivar produtos; enquanto o “direito de saber” de um ambientalista é
impulsionado pela necessidade de preservar o meio ambiente para as gerações futuras,
exigindo a manutenção de “ambiente limpo”. Conciliar os diversos interesses é um importante
componente da licença social (ROBB, 2014).
A importância de conquistar e manter uma licença social está se tornando cada vez
mais evidente para os produtores nos EUA. Há uma consciência crescente de que os impactos
nocivos não mitigados provenientes da atividade industrial têm a capacidade de retardar ou
impedir a produção de recursos de gás de folhelho, devido às preocupações da comunidade.
Isto também vale para os governos, que estão começando a perceber que eles podem
capitalizar as oportunidades de desenvolvimento de recursos naturais, sem negligenciar as
condições das comunidades e dos ambientes locais através de gestão eficaz durante todas as
fases do projeto (FRANKS et al., 2010).
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3.2.7 Fatores que influenciam a escolha da estratégia regulatória

Os instrumentos disponíveis pela Política Ambiental e descritos ao longo desta seção
apresentam uma série de vantagens e desvantagens. A análise de todos estes aspectos deve ser
considerada antes da escolha das ferramentas para a regulação da produção de gás de
folhelho. É preciso também considerar se há uma base mais sistemática para escolher entre os
instrumentos regulatórios e avaliar se esta escolha atende ao objetivo de incentivar um
comportamento socialmente desejado, garantindo um nível máximo de segurança e eficácia a
um nível mínimo de custo administrativo (MERRILL et al., 2013).
Considerando a pouca teoria geral sobre esta questão, Merrill et al. (2013) sugerem
como ponto de partida útil a literatura que compara a regulação ex ante e a ex post. O foco
dessa literatura é examinar se é mais barato determinar o comportamento ideal antes ou
depois da ocorrência de algum acidente ou dano externo (INNES, 2004). Obviamente que,
independente do sistema de regulação, haverá sempre alguma atividade reguladora, tanto
antes do comportamento escolhido como ideal como após sua ocorrência (MERRILL et al.,
2013).
O princípio básico para a opção entre regulação ex ante e ex post, então, é escolher a
abordagem regulatória que minimize a soma dos custos externos e dos custos regulatórios.
Com regulação ex ante, os custos regulatórios são computados antes do processo de produção;
com regulação ex post, eles se deslocam para a fase de execução.
Para facilitar esta compreensão, Merril et al. (2013) apresentam como exemplo a
escolha entre obrigar os fabricantes a instalar nos carros dispositivos de segurança como
airbags e examinar estes veículos depois de acidentes para determinar se eles foram
concebidos de forma segura. O primeiro sistema (por exemplo, instrumento de regulação de
comando e controle) implicará extensas investigações de airbags e um processo complicado
para moldar os parâmetros da regulação. Uma vez que a regra é promulgada, ela deve ser
executada com controles locais ocasionais, ordens de recall, e semelhantes (MERRILL et al.,
2013). Mais custos serão consumidos na elaboração da regulação do que em sua aplicação
(MASHAW et al., 1990). Em contrapartida, no âmbito de um sistema que examina carros
após acidentes (por exemplo, uma legislação de responsabilidade), relativamente pouco é
necessário para obter o sistema instalado e funcionando e os custos regulamentares mudam
para a fase de execução quando os acidentes são investigados (MERRILL et al., 2013).
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Em relação aos fatores que determinam a eficácia e a segurança da regulação ex ante e
ex post e a identificação daquela que consome menos recursos sociais - incluindo os custos
dos acidentes, os custos de prevenção de acidentes e os custos administrativos – a literatura
existente é menos útil. Merrill et al. (2013) sugerem quatro fatores para a escolha entre
regulação ex ante e ex post: a heterogeneidade do risco; a magnitude do dano esperado; a
determinação dos custos de julgamentos ex post e o desconhecimento dos riscos.

3.2.7.1 Heterogeneidade do risco

Primeiramente, deve-se observar a variação existente entre as ações que produzem o
dano relevante (INNES, 2004). Se houver relativa uniformidade nestas ações, a regulação ex
ante deve ser favorecida. Por outro lado, todos os acidentes em que o comportamento
humano desempenha um papel significativo e que envolvem variáveis heterogêneas seria mais
adequado optar por instrumentos regulatórios mais flexíveis, como a regulação baseada em
gestão. Merrill et al. (2013) sugerem ainda a aplicação de um padrão de diligência e a
realização de julgamentos ex post, uma vez que não é possível estabelecer regras de
antecedência para uma gama quase infinita de cenários.
No controle de poluição da água a partir de fraturamento hidráulico, por exemplo,
algumas fontes de risco são homogêneas, enquanto outras são heterogêneas. Praticamente
toda a produção de petróleo e gás apresenta risco de explosões (ZOBACK et al., 2010),
vazamentos de tubos de perfuração verticais em aquíferos e disposição inadequada de
resíduos de perfuração e água produzida (MERRILL et al., 2013). Cada um desses riscos está
presente na exploração convencional, bem como nas atividades de fraturamento hidráulico e
as tecnologias estão disponíveis para resolvê-los. É possível constatar, por exemplo, que os
instrumentos de prevenção de blowout e a consciência de sua importância são atualmente bem
difundidos e suficientemente uniformes para que seu uso seja compulsório (MERRILL et al.,
2013). Esse conceito também é observado nas normas que regem a espessura e a profundidade
do revestimento do poço (para evitar vazamentos), as lagoas de contenção para resíduos de
perfuração e o transporte seguro da água produzida (WISEMAN, 2014). Outros riscos de
contaminação da água são exclusivos para o fraturamento hidráulico, ainda que envolvam
questões que não devem variar muito nos diferentes locais dessas operações, incluindo o risco
de derrames de fluido de fraturamento na superfície e da disposição inadequada de flowback
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(MERRILL et al., 2013). Os instrumentos regulatórios também são adequados para esse tipo
de problema e comuns na regulação estadual de diversos estados estadunidenses onde
ocorrem operações de perfuração de petróleo e gás (MERRILL et al., 2013).
Enquanto alguns riscos são homogêneos - e, portanto, são especialmente adequados
para este tipo de esforço - os outros são claramente heterogêneos (KING, 2010), incluindo o
risco de escape de fluido de fraturamento ou metano que migra para os aquíferos e o risco de
vibrações de fraturamento desalojarem depósitos de metano perto da superfície ou substâncias
no fundo dos poços de água. A possibilidade de ocorrência desses eventos varia de acordo
com a profundidade das formações de folhelho, o tamanho do campo de produção, a
profundidade da água do aquífero, a distância que separa o campo de produção do aquífero, a
porosidade da rocha entre o folhelho e o aquífero, a mistura de produtos químicos utilizados
no fraturamento e o número de pessoas que retiram água do aquífero (MERRILL et al., 2013).
Não há uma tecnologia que possa lidar com esses riscos de maneira uniforme (US
DOE, 2011). É possível, contudo, que inovações tecnológicas surjam para abordar alguns
deles, como o desenvolvimento de fluido de fraturamento não-tóxico que seja rentável. Se
assim for, pode ser apropriado proibir as versões tóxicas (MERRILL et al., 2013). No entanto,
este tipo de julgamento não pode ser feito até que a tecnologia necessária tenha sido
desenvolvida e amplamente testada. Em todos esses esforços, grupos industriais podem
desempenhar um papel, ajudando a formular um conjunto de melhores práticas (API, 2012).
Para estes riscos residuais ainda é preciso manter alguma forma de regulação ex post.

3.2.7.2 Frequência e gravidade do dano esperado

Um segundo fator na escolha entre regulação ex ante e ex post é a frequência e a
gravidade dos danos esperados. A expectativa de um grande dano justifica mais facilmente a
despesa inicial de recursos necessários para normas ex ante (KAPLOW, 1992). Mesmo que a
probabilidade deste dano seja baixa, se a gravidade dos danos for grande o suficiente, a
magnitude do dano esperado pode justificar regulação ex ante, como no caso de colapsos em
usinas nucleares. Por outro lado, se um dano é incomum e não muito grave, provavelmente é
mais rentável estabelecer uma norma geral de cuidado aplicada após o fato.
Algumas atividades envolvidas na produção de gás de folhelho apresentam um risco
óbvio de danos significativos se não forem controladas, tais como o descarte de flowback ou
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água produzida no chão ou em córregos, perfuração sem revestimento protetor de poço, ou
derrame de produtos químicos tóxicos na superfície. Esses tipos de riscos devem ser
regulados por instrumentos regulatórios de comando e controle.
Outros riscos parecem ser mais remotos, como o risco de que tanto fluido de
fraturamento ou gás metano podem migrar de fissuras de folhelho para os aquíferos durante o
fraturamento. A evidência até agora sugere que tais incidentes são incomuns. O fraturamento
tem sido usado há mais de 60 anos para aumentar a produção de poços de petróleo e gás
convencionais, com apenas uma evidência limitada de contaminação das águas subterrâneas
(US EPA, 2004). O fraturamento hidráulico em folhelho tem uma história mais curta, mas
pelo menos até agora seu histórico não parece ser diferente. De acordo com vários estudos,
não há casos documentados em que o líquido de fraturamento acabou migrando para os
aquíferos de fissuras de folhelho ou de poços profundos usados para armazenar fluido de
fraturamento (MERRILL et al., 2013). A contaminação de águas subterrâneas por metano é
mais comum, embora muitas vezes ocorra naturalmente, de modo que apenas um subconjunto
destes incidentes é causado por perfuração. Não é possível, contudo, determinar a gravidade
dos danos se tais migrações de líquido de fraturamento e metano ocorressem (MERRILL et
al., 2013).
Até o momento, é impossível fazer quaisquer pronunciamentos categóricos. Com
fluido de fraturamento, por exemplo, os produtos químicos envolvidos são uma variável
crucial (FRACFOCUS, S.D.a). Alguns se constituem em uma causa de preocupação, mesmo
na forma diluída, enquanto outros (como detergentes biodegradáveis) são menos
preocupantes. Aliviar a incerteza sobre essa variável é uma boa razão para exigir a divulgação
de produtos químicos utilizados no fraturamento (MERRILL et al., 2013), um assunto
explorado em diversos capítulos deste estudo.
Os riscos cuja severidade é mais difícil de avaliar são aqueles em que as vibrações de
fraturamento contaminantes interferem na proximidade de fontes de água, incluindo bolsas de
metano nas proximidades de poços de água ou contaminantes já na parte inferior de poços de
água. Este tipo de evento é difícil de distinguir do que ocorre naturalmente a contaminação e,
em qualquer caso, não se incluem fluidos de fraturamento. Seja qual for a via, outra variável
importante é o número de pessoas e propriedades afetadas em um episódio de contaminação.
A água de aquíferos tem dimensões finitas, e presume-se que, em geral, sejam isoladas a
partir de outros aquíferos (HARRIS et al., 2011).
Se este for o caso, o impacto de qualquer contaminação será localizado. Em alguns
casos, no entanto, um aquífero contaminado pode ser inter-relacionado com outros aquíferos
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ou com água de superfície. Não é possível determinar a frequência desta ocorrência
(WARNER et al., 2012) ou a distância exata que os produtos químicos utilizados em
operações de fraturamento devem viajar antes de se tornar suficientemente diluídos para não
afetar a qualidade da água. Devido a essas incertezas, há algum risco, provavelmente
pequeno, mas atualmente é impossível quantificar a dimensão da contaminação por
fraturamento. Da mesma forma, aquíferos ou águas de superfície que servem milhões de
pessoas representam um nível diferente de risco e justificam uma regulamentação mais
rigorosa.
Ainda outro fator é se o dano será limitado a danos materiais ou envolverá efeitos na
saúde. Se a contaminação for detectada precocemente, as lesões devem ser principalmente
econômicas; desde aquisição de fontes alternativas de água disponíveis a partir de caminhão
ou dutos (a um preço) até uma queda no valor dos imóveis. No entanto, se o dano não for
detectado precocemente, possibilitando a exposição de pessoas a produtos químicos tóxicos
durante um período de tempo prolongado, pode haver efeitos para a saúde, que são
significativamente mais dispendiosos.

3.2.7.3 Determinação dos custos de julgamentos ex post

Um terceiro fator que influencia a escolha da abordagem regulamentar, que tem
recebido pouca atenção na literatura, é o custo de fazer julgamentos caso a caso ex post
(MERRILL et al., 2013).
Os custos de estabelecimento podem variar substancialmente em diferentes contextos.
Se as fontes de um dano externo são difusas ou as vítimas são numerosas, os custos do
julgamento caso a caso podem ser proibitivos. Quando os custos de estabelecimento são altos,
as regras ex ante podem ser a única regulação viável (KRIER et al., 1977).
A implantação de uma estratégia regulamentar ex post para o fraturamento dificulta a
determinação do responsável e daquele que merece compensação. Em outras palavras, não é
possível saber a dimensão dos custos de liquidação. Normalmente, o número de empresas de
energia que utilizam a técnica de fraturamento num determinado local é pequeno. Assim, a
identificação de potenciais réus não deve ser um problema, entretanto provar que eles são
causalmente responsáveis e violaram a norma aplicável de cuidados é outra questão. As
questões legais apresentadas por um

regime de responsabilidade poderiam ser
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desencorajadoras, tornando responsabilidade ex post uma proposta cara (MERRILL et al.,
2013).
A variável crítica é saber se o montante do prejuízo por requerente - refletida em uma
perda de valores de propriedade e possivelmente também em efeitos para a saúde - é
suficientemente grande para justificar avaliações individualizadas. Se a contaminação da água
passa despercebida, resultando em uma exposição significativa para o gado e os seres
humanos, os danos potenciais poderiam ser grandes o suficiente para justificar a adjudicação
individualizada. No entanto, se a contaminação é rapidamente detectada e resulta em medidas
de prevenção que impeçam danos significativos (como se mudar poços de água), os prejuízos
potenciais podem ser muito pequenos para sustentar um regime de responsabilidade. E, claro,
se o tempo decorrido entre o fraturamento e a descoberta de contaminação for significativo,
identificar um réu suficientemente solvente para pagar uma indenização pode ser difícil. Essas
considerações sobre a magnitude dos custos de liquidação fornecem uma razão para confiar,
pelo menos em parte significativa, em regulação de comando e controle em vez de um regime
de responsabilidade puro.
A possibilidade de que os custos de liquidação sejam muito grandes em relação aos
ferimentos sofridos pelos requerentes também sugere a necessidade de algumas modificações
na lei comum, na medida em que ela é usada para respaldar os instrumentos regulatórios.

3.2.7.4 Riscos desconhecidos

Um quarto elemento, que não está amplamente na literatura, é o risco desconhecido.
Quando a tecnologia é nova, é possível prever a ocorrência de alguns danos, mas não todos,
tampouco sua magnitude e gravidade. Além disso, é especialmente difícil de conceber
soluções para esses danos. Previsões, soluções e uma regulamentação ex ante eficazes exigem
experiência. Sem experiência, geralmente é melhor optar por alguma forma de
regulamentação ex post. Para desenvolver regulamentos eficientes ex ante é necessário uma
exposição significativa a uma nova tecnologia (MERRILL et al., 2013).
Em suma, a regulação ex ante é mais desafiadora, com uma tecnologia nova (ou uma
nova aplicação da tecnologia existente), porque não há nenhuma linha de base de precauções
existentes para definir a melhor escolha dos instrumentos regulatórios. Há, portanto, um forte
motivo para confiar, pelo menos em parte, na regulação ex post.
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A combinação das tecnologias de fraturamento hidráulico e perfuração horizontal e
sua aplicação em folhelho são recentes. Assim, na medida em que o fraturamento em folhelho
apresenta riscos de contaminação da água produzida idênticos aos da produção de petróleo e
gás convencional (como o descarte de água produzida, possibilidade de ocorrência de
vazamentos e de blowouts), os riscos e as possíveis soluções estão familiarizados, então essa
experiência pode apoiar a regulação ex ante na formulação de políticas reguladoras. Da
mesma forma, certos perigos comuns a todos os sítios de fraturamento - tais como
derramamentos de produtos químicos de fraturamento no solo e eliminação de flowback - são
análogos aos de outras atividades que apresentam riscos de contaminação da água e devem
também ser passíveis de instrumentos regulatórios (MERRILL et al., 2013).
Alguns dos principais instrumentos regulatórios possíveis de serem utilizados no
desenvolvimento de gás não convencional foram apresentados nesta seção. Foi possível
perceber que devido à heterogeneidade da produção de gás de folhelho nenhum instrumento
isolado pode ser considerado ideal, sobretudo, considerando as imperfeições destas
ferramentas. Não há, portanto, uma receita para a regulamentação do gás não convencional. É
preciso analisar suas características e variações antes de decidir sobre o conjunto de
instrumentos regulatórios que serão utilizados nesse processo.
Essa análise pode ser enriquecida com os resultados obtidos a partir de diversos
processos de avaliação ambiental que têm sido desenvolvidos para atender efetivamente aos
requisitos da prática da gestão do meio ambiente. Dois desses processos - a Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA) e a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) - são apresentados e
discutidos na próxima seção.

3.3 Processos de Avaliação Ambiental

Vista como uma inovação de política governamental, a Avaliação Ambiental surgiu no
final da década de 1960 como resposta à pressão da sociedade em países desenvolvidos,
sobretudo nos EUA, para se buscar uma resposta à poluição e aos problemas ambientais
decorrentes dos processos de desenvolvimento. A partir de então, estabeleceu-se a
possibilidade de incorporar as considerações ambientais aos processos governamentais que
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determinavam o surgimento desses problemas, antes da tomada de decisão sobre os mesmos
(TEIXEIRA, 2008).
Para atender essa necessidade a Avaliação Ambiental foi sistematizada como uma
atividade obrigatória nos EUA, em 1969, quando da aprovação da Lei da Política
Ambiental Americana (sigla NEPA, do inglês National Environmental Policy Act). A
importância global desse instrumento de política foi consolidada no princípio 17 da
Declaração do Rio, na Conferência para Meio Ambiente e o Desenvolvimento – Rio 92: “A
Avaliação de Impacto Ambiental, como um instrumento nacional, será efetuada para as
atividades planejadas que possam a vir a ter um impacto adverso significativo sobre o meio
ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional competente” (MMA, 1992).
A Avaliação Ambiental é um processo genérico que inclui, entre outros
procedimentos, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) de projetos e a Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE) de políticas, planos e programas2 (PPP) que, semelhantes à
exploração de gás de folhelho, podem afetar a qualidade do meio ambiente. Esses dois
processos de avaliação são apresentados e discutidos nos itens que se seguem.

3.3.1 Avaliação de Impactos Ambientais (AIA)

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) pode ser definida como uma ferramenta
para a identificação, previsão, avaliação e mitigação dos impactos ambientais potenciais de
um projeto de desenvolvimento específico antes da realização de grandes decisões e
compromissos sobre o mesmo (HANNA, 2009). Seu objetivo principal é facilitar a
consideração do meio ambiente no planejamento e na tomada de decisões e, em última
instância, dar preferência às ações que sejam mais ambientalmente amigáveis (NOBLE,
2009).
Ao longo das últimas décadas, a AIA evoluiu consideravelmente, encontrando-se
atualmente entre os instrumentos de gestão ambiental mais praticados no mundo (NOBLE,
2

Política: linha de conduta geral ou direção adotada pelo governo, atualmente ou futuramente, com apoio em
juízos de valor que orientem seus processos de tomada de decisões (SADLER et al., 1996).
Plano: estratégia composta de objetivos, alternativas e medidas, incluindo a definição de prioridades, elaborada
para viabilizar a implantação de uma política (SADLER et al., 1996).
Programa: agenda organizada de compromissos, propostas, instrumentos e atividades necessários para implantar
uma política, podendo ou não estar integrada a um plano (SADLER et al., 1996).
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2009). Não obstante sua adoção internacional generalizada, essa ferramenta tem sido objeto
de muitas críticas (BINA, 2007).
Implantada demasiadamente tarde no processo de tomada de decisão, a AIA
frequentemente limita-se a avaliar os potenciais impactos ambientais associados a iniciativas
ou projetos cuja implantação já foi decidida, tendo sido concluídos os estudos setoriais de
viabilidade e a análise de todas as variáveis estratégicas que orientaram a decisão de levá-los
adiante (TEIXEIRA, 2008).
O processo é muitas vezes considerado reativo e restrito à avaliação de projetos de
desenvolvimento individuais (PARTIDÁRIO, 2000) e relativamente de curto prazo (ciclo de
vida), reduzindo assim a sua capacidade de gerir eficazmente os impactos do
desenvolvimento, em particular os impactos cumulativos, que ocorrem tipicamente em uma
tomada de decisão em escala regional (HARRIMAN et al., 2008). Outros desafios notáveis à
AIA ao longo dos anos incluem a sua limitada participação pública no início do processo de
planejamento e política (DIDUCK et al., 2002); gama limitada de projetos alternativos;
concentração em obter permissão do projeto; insuficiente monitoramento e follow-up para
realimentar

e

influenciar

os

processos

de

tomada

de

decisões

mais

amplos

(O'FAIRCHEALLAIGH, 2010).
Como resultado das deficiências da AIA unicamente ao nível do projeto, emergiu o
reconhecimento da necessidade e benefícios potenciais de uma abordagem mais estratégica
orientada ao planejamento e à avaliação de impacto.

3.3.2 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) pode ser definida como um instrumento de
apoio de decisão capaz de prever e examinar os efeitos ambientais prováveis de implantação
de uma política, de um plano ou de um programa (PPP), a fim de garantir sua integral
inclusão e apropriada consideração no estágio inicial e processo de tomada de decisão,
juntamente com os aspectos de ordem econômica e social (SADLER et al., 1996). Essa
ferramenta da política ambiental possibilita aos tomadores de decisões a oportunidade de
identificar e avaliar, antecipadamente, os impactos e os efeitos, maximizando os positivos e
minimizando os negativos, que uma dada decisão estratégica poderia desencadear no meio
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ambiente e na sustentabilidade do uso de recursos naturais, qualquer que seja a instância de
planejamento (MARIANO, 2007). Ademais, adiciona uma base de evidências ao processo
decisório, assegurando, assim, o rigor científico por meio da aplicação de um conjunto de
métodos e técnicas de avaliação, bem como apoia a tomada de decisões mais eficaz e
eficiente, facilitando a consulta entre as autoridades, mobilizando o público e melhorando a
governança (FISCHER, 2007).
A AAE tem sido amplamente reconhecida como um importante complemento para
projetar a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), pois pode considerar adequadamente os
impactos cumulativos e sinérgicos3 de mais de um projeto ou atividade no mesmo receptor
ambiental em maior escala.
Os benefícios da AAE podem variar ao longo do tempo e em grande parte resultam do
processo de sua aplicação. Em curto prazo, a AAE fornece informações importantes para
avaliar as oportunidades e os riscos associados às intervenções governamentais alternativas e
a capacidade existente para gerenciá-las. Ela também fornece uma plataforma de diálogo para
considerar as implicações ambientais destas intervenções, juntamente com diversos
mecanismos para chegar a acordos sobre as prioridades e as ações propostas. Em médio e
longo prazo, à medida que o processo de AAE torna-se enraizado na cultura de planejamento
e política, melhora a governança ambiental por meio do fortalecimento dos interesses
ambientais e promovendo nas instituições a transparência e a responsabilidade da tomada de
decisões (WORLD BANK, S.D.).
A AAE apresenta algumas fraquezas, sobretudo, relacionadas à experiência em sua
utilização, que é limitada em comparação com AIA. Sua experiência a nível político também
é modesta. Ademais é necessário exigir um sistema eficaz de controles e equilíbrios para
garantir que vieses políticos não sejam introduzidos, pois as pressões políticas podem reduzir
a eficácia da AAE (WORLD BANK, S.D.).
Apesar dessas limitações, é possível considerar a AAE como uma ferramenta
adequada para o desenvolvimento de gás de folhelho. Ela já está sendo utilizada em diversos
países a fim de obter uma base de evidências que apoie a tomada de decisões, considerando os
riscos e as oportunidades em torno do desenvolvimento de gás não convencional em seus
territórios, a partir de uma perspectiva ambientalmente responsável.

3

Impactos ambientais sinérgicos são aqueles que, somados, interagem gerando efeitos inesperados ou que não
podem ser atingidos pela presença de nenhum dos agentes impactantes isoladamente. O efeito sinérgico não
potencializa quantitativamente os impactos, mas altera qualitativamente os efeitos esperados (MARIANO,
2007).
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Na África do Sul, por exemplo, a AAE em gás de folhelho teve início em 2015 e tem
previsão de conclusão em 2017. O governo sul-africano espera que a ferramenta seja um meio
para analisar as atividades ambientais complexas relacionadas à extração e produção de gás
não convencional e formular apropriadamente planos e políticas de desenvolvimento desse
recurso naquela região.
No Canadá, a província do Quebec utilizou uma Avaliação Ambiental Estratégica
Regional para informar a preparação de uma estratégia de desenvolvimento preferido e um
quadro de gestão ambiental sobre o gás de folhelho (CANADIAN SOCIETY FOR
UNCONVENTIONAL RESOURCES, S.D.). O relatório final canadense, emitido em 2013,
dois anos após o início da AAE, sugere que, globalmente, o desenvolvimento de gás de
folhelho pode ser realizado com segurança dentro de um quadro regulamentar adequado e
com a aplicação de um desenvolvimento responsável e as melhores práticas para tratar de
questões técnicas e mitigar os impactos potenciais (CANADIAN SOCIETY FOR
UNCONVENTIONAL RESOURCES, S.D.).
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4 A REGULAMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL NOS
EUA
O recente aumento do desenvolvimento de recursos não convencionais alterou
radicalmente o atual mercado da energia dos EUA. Estas mudanças, no entanto,
provavelmente, não teriam ocorrido de forma tão rápida e eficiente se o setor de gás natural
estadunidense não possuísse um ambiente favorável ao investimento. Esta condição tem como
alicerces principais o direito à propriedade privada (da terra e dos recursos encontrados em
seu subsolo) e um ambiente regulatório que garante a abertura do mercado, a separação clara
das funções da cadeia produtiva e a transparência econômica do setor.
A regulação de livre acesso que determina a atual estrutura e operação da indústria de
gás natural nos EUA é produto de uma longa evolução. Este capítulo descreve os principais
períodos históricos e as alterações relacionadas com a regulação da sua indústria de gás
natural nas últimas décadas, bem como identifica políticas governamentais, forças
econômicas e iniciativas privadas que contribuíram para a definição do atual cenário de
desenvolvimento de gás não convencional no país. O capítulo também explica como a
participação do regime de terra que estende a propriedade privada para os recursos do subsolo
contribuiu para o boom de gás de folhelho nos EUA.

4.1 Evolução do marco regulatório do setor de gás natural nos EUA

4.1.1 Era do desenvolvimento da indústria de gás natural (1910 – 1950)

A regulamentação do gás natural nos EUA remonta aos primórdios da sua
indústria. Inicialmente, em meados do século XIX, o gás natural era majoritariamente
produzido a partir do carvão e entregue localmente, em geral, no mesmo município de sua
produção. Os governos locais, observando as características de monopólio natural que o
mercado dessa fonte energética apresentava na época, consideraram que a sua distribuição era
um negócio que afetava consideravelmente o interesse público a ponto de exigir

91

regulamentação específica e decidiram regular o setor. O principal objetivo desses governos
era controlar as taxas cobradas pelos monopolistas daquele mercado e estabelecer regras que
os impedissem de abusar de sua posição de controle (NEVES, 2012).
Ao longo dos anos, a indústria de gás natural se desenvolveu acompanhado pelo
aumento do escopo e da complexidade de sua regulamentação. No início do século XX, o gás
natural começou a ser distribuído entre os municípios, abandonando a sua segmentação por
limites municipais. Os primeiros gasodutos intraestaduais começaram a transportar gás de
uma cidade à outra. Esta nova mobilidade de gás natural impossibilitou a supervisão dos
governos locais sobre toda a cadeia de distribuição de gás natural e criou uma lacuna
regulamentar entre municípios. Em resposta a isso, os governos estaduais intervieram para
regulamentar o novo mercado intraestadual de gás natural e determinar as taxas que poderiam
ser cobradas pelas distribuidoras de gás. A supervisão deste comércio foi realizada através da
criação de dois órgãos públicos – comissão de utilidade pública e comissão de serviços
públicos -, que supervisionavam a regulação da distribuição de gás natural. Os primeiros
estados a instituírem essas comissões foram Nova Iorque e Wisconsin, em 1907
(NATURALGAS.ORG, S.D.).
Com o advento da tecnologia que permitiu o transporte de gás natural à longa distância
através de gasodutos interestaduais, novos obstáculos regulatórios surgiram. Assim como os
governos municipais não haviam sido capazes de regular a distribuição de gás natural que se
estendeu além de suas áreas de jurisdição, os governos estaduais não conseguiam regular os
gasodutos interestaduais (NATURALGAS.ORG, S.D.).
Entre 1911 e 1928, vários estados tentaram estabelecer supervisão regulatória desses
dutos interestaduais. No entanto, em uma série de decisões, a Suprema Corte dos Estados
Unidos concluiu que tal supervisão estadual de gasodutos interestaduais violava a cláusula de
comércio interestadual da Constituição dos EUA (artigo I, seção 8, cláusula 3) (LOSS, 2007).
Esses casos, conhecidos como casos da Cláusula Comercial da Suprema Corte (em inglês,
Supreme Court Commerce Clause), ratificaram que as empresas de gasodutos interestaduais
ultrapassavam o limite do poder regulamentar do governo estadual. Sem qualquer legislação
federal para lidar com tubulações interestaduais, essas decisões deixaram os gasodutos
interestaduais completamente desregulamentados. Visando preencher essa lacuna, bem como
resolver a questão do poder de monopólio dos gasodutos interestaduais e do conglomerado da
indústria o governo federal decidiu intervir (NATURALGAS.ORG, S.D.).
Em 1935, o primeiro passo foi dado em direção à regulamentação dos gasodutos
interestaduais. Uma investigação da Comissão Federal de Comércio mostrou que uma grande
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parte da produção de gás e dos gasodutos interestaduais era controlada por onze holdings
verticalmente integrados. Para evitar que essas empresas abusassem de seu poder de mercado,
o Congresso aprovou a Lei de Utilidade Pública, o que permitiu a Securities and Exchange
Commission separar os gasodutos das distribuidoras de gás e, assim, quebrar a integração
vertical (MAKHOLM, 2007). Como resultado, dois grupos essenciais de atores, no mercado e
no debate político, foram criados: o lado da oferta das empresas de gasodutos e o lado da
demanda das empresas locais de distribuição (CORRELJE et al., 2011).
Três anos mais tarde, em 1938, para resolver os conflitos e o vácuo regulatório do
transporte e comercialização de gás natural interestadual, o governo federal promulgou a Lei
do Gás Natural (sigla NGA, do inglês Natural Gas Act), que regulava as tarifas cobradas
pelas empresas de transporte de gás interestaduais. Essencialmente, essa lei deu à Comissão
Federal de Energia1 (sigla FPC, do inglês Federal Power Commission) jurisdição sobre a
regulamentação das vendas interestaduais de gás natural. Ela também especificou que nenhum
novo gasoduto interestadual poderia ser construído para entregar gás natural em um mercado
já atendido por outro gasoduto. Em 1942, passou-se a exigir das empresas uma aprovação da
FPC para construção de gasoduto interestadual. A NGA exigia ainda taxas “justas e
razoáveis” para a execução dos serviços de gasodutos, não podendo ser um preço maior que o
preço de equilíbrio dos mercados competitivos. A lei, contudo, não especificava nenhuma
regra para a determinação dos preços do gás natural na cabeça do poço (NERC, 2011).

4.1.2 Era da regulação (1950 – década de 1970)

Durante o início da década de 1940, determinou-se nos casos da Suprema Corte que os
preços na cabeça do poço somente estariam sujeitos à supervisão federal se o produtor e o
comprador fossem empresas afiliadas.
Em 1954, entretanto, esse cenário mudou com a decisão do Supremo Tribunal de
Justiça no Phillips Petroleum Co. v. Wisconsin [(347 US 672 (1954)], a qual determinou que
os produtores de gás natural que vendiam e comercializavam sua produção a empresas de
gasodutos interestaduais se enquadravam na classificação de “empresas de gás natural” sob a
NGA, e que estariam, portanto, sujeitos a uma supervisão regulamentar por parte da FPC. Isto

1

A Comissão Federal de Energia foi criada em 1920, com a aprovação da lei Federal Water Power Act.
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significou a equidade na regulação das transações de comercialização do gás natural por
gasodutos interestaduais a empresas de distribuição local. Era o fim da divisão natural entre
produtores e comerciantes de gás natural. Este ato ficou conhecido como “a Decisão de
Phillips” (em inglês Phillips Decision ou Phillips Case) (NATURALGAS.ORG, S.D.).
A decisão de Phillips teve um efeito complicado e de longo alcance sobre a indústria
do gás natural. Na regulação dos preços na cabeça de poço, a FPC instituiu um tradicional
sistema de determinação de taxa denominado “custo de serviço”. Este sistema de ajuste de
taxas baseava-se no custo da prestação do serviço e não no valor desse serviço no mercado, o
que significava que os preços eram estabelecidos para permitir que as empresas cobrassem
preços altos o suficiente para cobrir os custos reais da produção de gás natural, além de um
lucro “justo” (NATURALGAS.ORG, S.D.).
De 1954 a 1960, a FPC tentou lidar com os produtores e as suas tarifas numa base
individual. Cada produtor foi tratado como uma concessionária de utilidade pública individual
e as taxas eram definidas com base no custo de serviço de cada uma delas. No entanto, este
sistema tornou-se administrativamente inviável, já que havia inúmeros produtores e
numerosos casos de tarifa, gerando um acúmulo de processos na comissão. Em 1959, por
exemplo, havia 1.265 pedidos de solicitação de aumento ou revisão de tarifas, a FPC só foi
capaz de agir em 240 casos (NATURALGAS.ORG, S.D.).
Devido a este enorme atraso, a FPC em 1960 decidiu criar taxas baseadas em áreas
geográficas. Para isso, dividiu os EUA e em cinco regiões produtoras independentes e definiu
as taxas para todos os poços de uma determinada região. A FPC estabeleceu preços máximos
provisórios baseados na média de preços dos contratos de gás natural pagos durante 19591960 para uma área particular, buscando um preço “justo e razoável” para o gás natural
produzido. O problema com a determinação da taxa para uma determinada área com base em
metodologias de custo de serviço era que havia muitos poços em cada área, com diversos
custos de produção diferentes.
Por volta de 1974, a FPC havia decidido que a determinação dos preços por ampla
área era inviável. Buscando encontrar um sistema de regulação dos preços na cabeça do poço
que funcionasse, a comissão aprovou limites máximos nacionais de preços para a venda de
gás natural em gasodutos interestaduais. Percebendo que os preços máximos anteriores, com
base na abordagem de serviço de custo eram muito mais baixos do que o valor do gás natural
interestadual de mercado, a FPC definiu um limite máximo nacional preço de US$0,42 por
milhão de pés cúbicos (mcf) de gás natural (NATURALGAS.ORG, S.D.). Embora esse teto
de preço tenha dobrado os preços que haviam sido definidos durante a década de 60, ainda era
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significativamente menor do que o valor de mercado do gás natural que estava sendo
vendido.
Os limites máximos de preços artificialmente baixos que haviam sido estabelecidos
desde 1954 impactaram o mercado, provocando um aumento da demanda de gás. Além disso,
os surtos de preço do petróleo vividos durante a crise da OPEP na década de 1970 tornou o
gás natural um combustível ainda mais atraente (NATURALGAS.ORG, S.D.).
Paralelamente, no entanto, o baixo preço de venda do gás natural desencorajava os
produtores de gás natural a investirem na exploração e produção de novas reservas de gás
natural, pois os custos de produção poderiam ser mais elevados do que os de venda sob o
controle de preço na cabeça do poço da FPC. Esta situação provocou o aumento das vendas de
gás natural no mercado intraestadual, que permanecia relativamente livre de regulação
(NATURALGAS.ORG, S.D.). Em 1965, um terço das reservas foi destinado para os
consumidores intraestaduais; por volta de 1975, quase a metade das reservas estavam
designadas a esses consumidores (NATURALGAS.ORG, S.D.).
Para reduzir a tensão da escassez de oferta e dos picos de demanda, equilibrar o
mercado e incentivar a prospecção de novas reservas, o Congresso aprovou a Lei de Política
de Gás Natural (sigla NGPA, do inglês Natural Gas Policy Act) em 1978.

4.1.3 Era do mercado ineficiente (Final da década de 1970 – meados da década de 1980)

A NGPA, inserida em uma legislação mais ampla conhecida como a Lei Nacional de
Energia (sigla NEA, do inglês National Energy Act), buscou rever a regulação federal sobre a
comercialização de gás natural, eliminando as barreiras existentes entre os mercados de gás
natural interestadual e intermunicipal, bem como determinar uma desregulamentação gradual
do preço de gás natural nos EUA. Essa lei teve três objetivos principais: criar um único
mercado de gás natural nacional; equilibrar a oferta e a demanda e permitir que as forças de
mercado estabelecessem o preço dos produtores (NATURALGAS.ORG, S.D.).
Em geral, as regras da NGPA provocaram o aumento dos preços do gás natural e,
consequentemente, a eliminação de uma parte da demanda que havia sido construída quando
o preço do gás natural foi mantido abaixo de seu valor de mercado. O cenário resultante de
“excesso de oferta” teve uma série de efeitos, incluindo a exigência de assinatura de contratos
de longo prazo “take-or-pay”. Os clientes dos gasodutos, comprando o “pacote” (bundled) -

95

que incluía o gás natural e seu transporte - pressionaram para reduzir os preços do gás natural
e buscaram o direito de comprar o gás diretamente dos produtores e transportá-lo ao longo dos
gasodutos interestaduais (NATURALGAS.ORG, S.D.).
Sob a NGPA o poder de supervisão regulatória foi conferido à Comissão Federal
Reguladora de Energia (sigla FERC, do inglês Federal Energy Regulatory Commission), no
âmbito da Lei de Organização do Departamento da Energia. A FERC, criada em 1977 para
substituir a FPC, possuía jurisdição sobre as mesmas áreas de sua antecessora, com exceção
da importação e exportação de gás natural, que era da competência do novo Departamento de
Energia. A comissão, no entanto, recebeu a responsabilidade adicional de fiscalizar e regular
os mercados em nível estadual e federal, que até então se encontravam dissociados, a fim de
garantir o acesso dos usuários às instalações de transporte de gás natural e fortalecer o
mercado competitivo do país (NATURALGAS.ORG, S.D.).

4.1.4 Era da desregulamentação

A Lei de Política do Gás Natural (NGPA) deu os primeiros passos no sentido de
desregulamentar o mercado de gás natural, através da instauração de um regime de remoção
gradual de preços máximos na cabeça do poço. No entanto, ainda existia regulamentação
significativa em relação à venda de gás a partir de um gasoduto interestadual aos serviços
públicos locais e às empresas de distribuição local (sigla LDCs, do inglês local distribution
companies). Sob a NGA e a NGPA, os proprietários dos gasodutos compravam gás natural
dos produtores, transportavam-no para seus clientes (principalmente LDCs), e vendiam o
“pacote” por um preço regulamentado. Os clientes não tinham a opção de comprar o gás
natural como um produto e o transporte como um serviço separado.
Vários eventos levaram ao fim do “pacote” do produto dos gasodutos. No início de
1980, notando que um número significativo de clientes industriais trocou o uso do gás natural
por outras formas de energia, vários proprietários de gasodutos instituíram o que chamaram
de Programas Especiais de Marketing (sigla SMPs do inglês Special Marketing Programs).
Estes programas permitiram que os clientes industriais - com a capacidade de alternar
combustíveis - pudessem comprar gás diretamente dos produtores e transportá-lo via
gasodutos. Considerados discriminatórios em diversos casos judiciais, os Programas Especiais
de Marketing foram eliminados em 31 de outubro de 1985 (NATURALGAS.ORG, S.D.).

96

Naquele mesmo ano, a FERC emitiu a Ordem2 n° 436, com o objetivo de implantar o
livre acesso não discriminatório ao transporte de gasoduto interestadual e limitar a assinatura
de contratos de longo prazo para o transporte de gás natural (JURIS, 1998). Esta ordem
fornecia para todos os clientes as mesmas possibilidades que os Programas Especiais de
Marketing do início de 1980 haviam oferecido aos clientes industriais com possibilidade de
substituição de combustíveis, evitando assim os problemas de discriminação dos programas
anteriores.
A tentativa de implantação do livre acesso através desta Ordem, contudo, não foi
totalmente bem sucedida, sobretudo porque as empresas transportadoras ainda exerciam
grande poder de mercado através do fornecimento de um serviço de transporte de melhor
qualidade a suas empresas afiliadas e coligadas (DIAS et al., 2001).
A FERC emitiu em 1988 a Ordem n° 497 visando uniformizar as transações realizadas
entre carregadores, afiliados ou não. Essa regulamentação determinou padrões de conduta e
requerimento de informações que deveriam ser fornecidos à Comissão, a fim de que esta se
tornasse mais apta na fiscalização e prevenção de tratamentos discriminatórios (DIAS et al.,
2001).
A completa desregulamentação dos preços de gás natural na cabeça do poço, no
entanto, somente ocorreu com a aprovação da Lei de Descontrole do Gás Natural na Cabeça
do Poço (sigla NGWDA, do inglês Natural Gas Wellhead Decontrol Act) em 1989. A partir
de 1° de janeiro de 1993, todas as regulamentações restantes de preços da NGPA deveriam ser
eliminadas, restabelecendo o livre-mercado como mecanismo de formação de preço do gás
natural na cabeça do poço.
A NGWDA determinou que a “primeira venda” de gás natural seria livre de qualquer
regulamentação federal de preços. A referida lei definiu a “primeira venda”, como a
comercialização de gás: (i) para um gasoduto; (ii) para uma empresa de distribuição local; (iii)
para um usuário final; (iv) venda precedente a qualquer um dos itens anteriores e (v) o que a
FERC estabelecesse como “primeira venda”. Nesta definição excluíam-se todas as vendas de
gás por gasodutos e empresas locais de distribuição, incluindo os gasodutos interestaduais.
Em 1992, a FERC promulgou a Ordem nº 636 e concluiu mais uma etapa importante
na promoção da competição na comercialização de gás natural (DIAS et al., 2001), tornando a
desagregação do gasoduto uma exigência. Isto significava que os contratos que combinavam

2

Ordem (Order) é um instrumento regulador emitido pela FERC, para controlar e orientar o desenvolvimento
dos mercados.
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serviço de transporte e venda de gás natural deveriam ser convertidos em contratos separados
para transporte e comercialização.
A Ordem nº 636 exigia que os transportadores oferecessem serviços de qualidade
equivalente para qualquer carregador, fosse ele um associado/afiliado ou não (DIAS et al.,
2001). Essa Ordem determinava ainda a reestruturação da indústria de gasoduto interestadual.
Cada elemento presente na composição dos preços do gás natural deveria ser transparente e
bem definido (DIAS et al., 2001).
Houve também um encorajamento da troca livre de contratos de curto-prazo para a
capacidade ociosa de gasodutos. Para ter acesso às malhas, as empresas de transporte
costumavam assinar contratos de longo-prazo mesmo que não utilizassem a capacidade total,
não havia nenhum recurso legal para transferir o direito de usar o duto a uma empresa que
tinha os meios de utilizar a capacidade ociosa. A Ordem n° 636 criou um mercado secundário
para a troca dessa capacidade subutilizada (JURIS, 1998) e instituiu a utilização de quadros de
avisos eletrônicos, acessíveis a todos os clientes em condições de igualdade, mostrando a
capacidade disponível e liberada em qualquer gasoduto particular.
A Ordem nº 636 da FERC representou o culminar da desregulamentação da indústria
de gás natural interestadual. Ela dava a todos os vendedores de gás natural igualdade no
movimento de gás natural da cabeça do poço para o usuário final ou LDC e permitia a
separação completa de transporte, armazenamento e comercialização. Com essas condutas o
caráter de monopólio e monopsônio3 das companhias transportadoras foi sendo enfraquecido
gradativamente da indústria do gás natural (DIAS et al., 2001).
Em fevereiro de 2000, a FERC emitiu a Ordem n° 637, que alterou as regras de
fixação de preços para os serviços de gasodutos interestaduais, principalmente para serviços
de curto prazo no mercado secundário. Seu objetivo era permitir que a capacidade fosse
alocada de forma mais eficiente durante os períodos de pico por aqueles que mais precisavam.
Antes da Ordem n° 637, a capacidade de curto-prazo liberada era sujeita a um price cap
(limite de preço). Quando o seu valor ultrapassava esse limite não havia incentivo para a
liberação da capacidade não utilizada, que frequentemente era vendida num “pacote” com o
gás natural a comerciantes desse mercado. O price cap de curto prazo (menos de um ano) foi
revogado, buscando facilitar a obtenção da capacidade pretendida diretamente dos seus
titulares.

3

Monopsônio é um regime ou estrutura de mercado com apenas um único comprador e inúmeros vendedores.
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A Ordem n° 637 também proporcionou maior flexibilidade na fixação de preços dos
gasodutos, permitindo estruturas de taxas diferenciadas para prazos e períodos de pico/fora de
pico. Essas taxas são destinadas a acomodar variações sazonais na demanda, enquanto as
taxas de prazo diferenciadas visam reforçar a capacidade dos gasodutos na gestão do risco
subjacente nas diferentes extensões de contratos. Disposições adicionais previstas na Ordem
n° 637 têm como objetivo aprimorar a eficiência e a competitividade do mercado de gás
natural, melhorando os requisitos de informação a fim de aumentar a transparência dos preços
e monitorar de forma mais eficaz o abuso de poder de mercado; mudar regulamentos em
matéria de procedimentos de planejamento, segmentação da capacidade e penalidades de
gasodutos; e estreitar o direito de preferência dos clientes de capacidade de longo prazo.
Enquanto as mudanças regulatórias incluídas na Ordem n° 637 dizem respeito principalmente
à regulação do transporte de curto prazo, a Comissão reconhece na ordem que a natureza
mutável do mercado de gás natural desafia seu quadro regulamentar para a capacidade de
transporte de longo prazo.
Essa série de reformas regulatórias provocou um forte impacto na estrutura da
indústria, catalisando o crescimento de novas instituições de mercado, como os mercados spot
e futuros, ampliando o número, o tamanho e a importância dos centros de mercado, criando
um segmento da indústria inteiramente novo, e construindo um mercado secundário para o
transporte e a comercialização de gás natural (DOERN et al., 2003). Neste contexto, esse
setor atingiu um alto nível de competitividade e proporcionou as condições necessárias para
que o gás natural assumisse um papel de grande importância na matriz energética dos EUA.

4.1.5 Regulamentação atual

Sob o ambiente regulatório atual, apenas gasodutos e empresas locais de distribuição
estão diretamente regulamentados em relação aos serviços que prestam. Não há mais
regulamentação direta para os produtores de gás natural e os comerciantes. Isso não significa
que não existam regras para reger a sua conduta, apenas não há nenhuma agência
governamental encarregada da supervisão direta do seu dia-a-dia. As empresas de produção e
de comercialização ainda devem operar dentro dos limites da lei. Os produtores, por exemplo,
são obrigados a obter a devida autorização e licenciamento antes de começar a perfurar,

99

particularmente em terras pertencentes ao governo federal. No entanto, os preços cobrados
surgem em função dos mercados competitivos e já não são regulamentados pelo governo
(NATURALGAS.ORG, S.D.a).
As empresas de gasodutos interestaduais, por outro lado, são regulamentadas em
relação à cobrança de tarifas, ao acesso que oferecem aos seus gasodutos, e à localização e
construção de novos gasodutos. Igualmente, as empresas locais de distribuição são
regulamentadas por comissões de serviços públicos estaduais, que supervisionam as suas
taxas, as questões de construção e asseguram o procedimento correto para a manutenção da
oferta adequada aos seus clientes (NATURALGAS.ORG, S.D.a).

4.2 Políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento de gás de folhelho

O contexto mais amplo para as políticas governamentais voltadas para o gás natural
não convencional foi a crise energética na década de 1970. O embargo do petróleo de 1973
estimulou o governo federal a começar a adotar uma série de políticas para lidar com a crise
de energia, incluindo a consolidação e a expansão de programas de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) nesta área. Uma lei federal, em 1974, criou a Administração de
Pesquisa e Desenvolvimento de Energia (sigla ERDA, do inglês Energy Research and
Development Administration) através da fusão de vários programas de pesquisa isolados,
incluindo os dos centros de investigação tecnológica do Bureau of Mines, os programas de
P&D de energia fóssil no âmbito do Departamento do Interior dos EUA e o sistema de
laboratórios nacionais sob a Comissão de Energia Atômica (que foi abolida na época)
(WANG et al., 2013). Em Outubro de 1977, o Departamento de Energia dos Estados Unidos
(sigla DOE, do inglês The United States Department of Energy) foi criado para consolidar
num só organismo as responsabilidades para a política energética e os programas de P&D,
incluindo os da ERDA e as responsabilidades relacionadas com a energia dos Departamentos
de Agricultura dos EUA, Comércio, Habitação e Desenvolvimento Urbano e Transporte. O
orçamento para pesquisas em energia, especialmente para programas de combustíveis fósseis,
aumentou significativamente. Entre 1973 e 1976, os gastos federais de pesquisa em energia
mais que dobraram, e o componente de energias fósseis aumentou aproximadamente dez
vezes, de 1974 (US $143 milhões) a 1979 (US $1,41 bilhões) (NETL, 2011).
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Alguns desses esforços em P&D e das políticas de preços de incentivo e crédito
tributário que contribuíram para fomentar o interesse pela produção de gás não convencional
são apresentados a seguir.

4.2.1 Preços de incentivo e crédito tributário

A Seção 107 da NGPA, lei descrita anteriormente neste estudo, previa preços de
incentivos em termos de precificação para gás natural de “alto custo” de extração e incluía
dentre outras fontes estipuladas pelo órgão regulador: Devonian shales, CBM e tight gas.
(WANG, 2013).
O motivo da inclusão do gás não convencional na NGPA se justifica pelo declínio das
reservas de gás natural. Para resolver esta questão foram realizados na década de 1970 vários
estudos sobre o desenvolvimento de novas fontes de energia, com apoio, sobretudo de
algumas agências federais: Comissão Federal de Energia, ERDA, e DOE. O resultado destas
pesquisas sugeriu que a base de recursos de gás natural não convencional poderia ser muito
grande e que os esforços para desenvolver esses recursos deveriam ser incentivados e
subsidiados (WANG et al., 2013).
Os preços na cabeça do poço para Devonian shale, coal seams, geopressured brines
foram desregulamentados no dia 1° de novembro de 1979 (MACAVOY, 1983). Esta
desregulamentação criou uma enorme vantagem para estes recursos de gás incipientes. No
início de 1980, o preço do gás natural de alto custo desregulamentado era duas vezes mais alto
que o preço do gás natural regulamentado (TOBIN et al., 1989).
Créditos fiscais e subsídios para a produção de combustíveis não convencionais foram
concedidos com a aprovação da Lei Crude Oil Windfall Profit Tax Act em 1980, em resposta
à crise do petróleo de 1979. Esses incentivos, implantados sob a Seção 29 do Código da
Receita Federal e estendidos à biomassa, geopressured brines, petróelo a partir de folhelho ou
tar sands, combustíveis sintéticos a partir de carvão e a alguns outros combustíveis
alternativos (HASS et al., 1992) tinham como principal objetivo reduzir os riscos associados à
exploração desses recursos e o aumento da viabilização de projetos de fontes consideradas de
alto custo de exploração.
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Os poços de gás não convencional perfurados entre 1° de Janeiro de 1980 e 31 de
dezembro de 1992 estariam elegíveis para os créditos tributários desta lei, cuja produção
continuou a receber incentivos até 31 de dezembro de 2002.
A dimensão dos créditos fiscais para o Devonian shale (e CBM) foi determinada por
uma fórmula que considerava a inflação do momento e um fator matemático responsável pela
remoção gradual do efeito desses incentivos quando o preço do petróleo estivesse elevado,
refletindo a consideração de que os créditos deveriam fomentar a produção dos recursos não
convencionais e torná-los competitivos, principalmente em cenários de aumento do valor do
petróleo, proporcionando maior viabilidade a esse tipo de exploração (SOOT, 1991).
Os produtores de gás deveriam optar entre os preços de incentivo promovidos pela
NGPA ou os créditos fiscais da Seção 29. Este requisito, no entanto, não afetou os produtores
de Devonian shale e CBM, pois seus preços foram desregulamentados no final de 1979 e,
então, passaram a optar pelos incentivos tributários.
Segundo Wang et al. (2013), nenhum estudo analisou rigorosamente o impacto desses
incentivos financeiros sobre o desenvolvimento de gás natural não convencional. Os autores
citam ainda inúmeras publicações comerciais (por exemplo, SOOT, 1991; KUUSKRAA e et
al., 2002; HASS et al., 1992; KUUSKRAA et al., 1995), que discutem essas políticas em
termos gerais e sugerem que o crédito fiscal da Seção 29 estimulou o desenvolvimento de gás
natural não convencional. Hass et al., (1992) afirmam que mesmo os críticos da política de
crédito de imposto concordam que o crédito fomentou a perfuração e produção dos recursos
não convencionais. Kuuskraa et al. (1995) sugerem que a Seção 29 crédito fiscal elevou os
retornos financeiros e assim reduziu o risco de investir em recursos não convencionais de gás
natural e, como resultado, impulsionou o investimento em atividades de desenvolvimento e
melhoria da tecnologia.

4.2.2 Programas de Pesquisa e Desenvolvimento

O Programa de Pesquisa de Gás Natural Não Convencional, promovido pela ERDA,
tinha três componentes: o Eastern Gas Shales Program (EGSP), o Western Gas Sands
Program (WGSP) e o Methane Recovery from Coalbeds Program (MRCP) (WANG et al.,
2013). Para os propósitos do presente estudo, o foco será o EGSP, programa que incidiu sobre
três questões-chave: (i) o desenvolvimento de um inventário dos recursos dos Devonian
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shales em três bacias (EIA, 2012a); (ii) a determinação das reservas recuperáveis de gás a
partir de Devonian shales; e (iii) determinação das tecnologias mais eficazes para extrair esse
gás, pelo menor custo (BURWEN et al., 2013).
Através do EGSP, a ERDA trabalhou em parceria com a indústria, com universidades
e pesquisas geológicas (SCHRIDER et al., 1980), buscando avaliar o volume, a distribuição e
a caracterização dos recursos, bem como desenvolver tecnologias, incluindo fraturamento
hidráulico massivo, para a monitoramento e perfuração de poços exploratórios desses recursos
(SCHRIDER et al., 1980). O EGSP apoiou a perfuração de aproximadamente 35 poços
experimentais em Devonian shales da Bacia do Appalachian, que demonstraram, entre outras
coisas, as possibilidades de perfuração horizontal (BURWEN, 2013). A EGSP também
apoiou a pesquisa teórica e experimental sobre o fraturamento hidráulico pelo laboratório
Lawrence Livermore e o trabalho colaborativo em fraturamento do Stanford Research
Institute, Sandia Laboratories, entre outros (SCHRIDER et al., 1980). No total, o EGSP
gastou cerca de US$ 185 milhões de dólares (BURWEN, 2013), com pico de gastos que
ocorrem durante os primeiros anos do programa (BURWEN, 2013).
Os montantes gastos pelo EGSP foram modestos no contexto da despesa global de
dezenas de bilhões de dólares por parte da indústria e do governo em pesquisa e
desenvolvimento relacionados com a energia (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2001).
No entanto, as contribuições do EGSP vieram em momentos críticos quando as possibilidades
de exploração das reservas de gás de folhelho eram mal compreendidas (NATIONAL
RESEARCH COUNCIL, 2001), quando as grandes empresas de petróleo e gás reduziam o
investimento em pesquisa e desenvolvimento (BURWEN, 2013) e quando a área de
recuperação de gás não convencional estava amplamente dominada por pequenas corporações
independentes com orçamentos limitados para pesquisa e desenvolvimento (BURWEN,
2013).
Os mapas e os relatórios técnicos resultantes comprovaram a extensão dos recursos de
gás de folhelho e compartilharam know-how tecnológico com a indústria, demonstrando o
potencial do mercado e reduzindo os riscos para os primeiros participantes (BURWEN,
2013). As estimativas de recursos geradas pelo EGSP são essenciais para a indústria, uma vez
que ajudam a determinar onde poços produtivos podem ser perfurados e fraturados. O EGSP
contou com o primordial apoio do Instituto de Pesquisa do Gás (sigla GRI, do inglês Gas
Research Institute) (BURWEN et al., 2013), uma organização privada de pesquisa sem fins
lucrativos (MIT, 2011). Desde o início, o EGSP buscou incentivar a indústria privada a iniciar
e conduzir projetos de P&D, compartilhando os riscos e os custos de desenvolvimento
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(SCHRIDER et al., 1980). O GRI, trabalhando extensivamente sob a coordenação do DOE,
foi talvez a principal concretização do modelo de parceria público-privada a contribuir com
vasta pesquisa na área de energia. Em geral, o trabalho da GRI tinha um foco mais aplicado
do que o trabalho do DOE (BURWEN, 2013). O GRI concentrava-se na comercialização e na
implantação de tecnologias que eram de interesse para a indústria, incluindo novas técnicas de
exploração, modelos de reservatório e tecnologias de simulação (MIT, 2011). O DOE, por sua
vez, focava em pesquisas básicas de P&D para gerar informações e dados, bem como
desenvolver novas técnicas de exploração e produção. DOE e GRI complementavam-se
(BURWEN, 2013). A parceria exigia que todos os resultados obtidos nas pesquisas fossem
publicados e a renúncia da propriedade intelectual de suas descobertas, o que foi fundamental
para fomentar a transferência de tecnologia no setor de gás natural (BURWEN, 2013).
As parcerias público-privadas ajudaram a garantir a continuidade de projetos de P&D.
Enquanto o Congresso reduziu o financiamento federal para a investigação de gás não
convencional no início da década de 1990, os parceiros da indústria mantiveram numerosos
projetos de P&D (KUUSKRAA et al., 2002). Essas parcerias também contribuíram para
acelerar a difusão de novas descobertas e tecnologias de pesquisa. À medida que o setor
privado impulsionou as melhorias e os avanços contínuos em tecnologias de exploração e
produção de gás natural não convencional, o governo federal contribuiu substancialmente de
várias formas: mapeando os recursos; coordenando e complementando os esforços da
indústria; desenvolvendo a pesquisa de base e oferecendo créditos fiscais para o gás não
convencional (BURWEN, 2013).
Entre os resultados obtidos estão: a primeira perfuração por Fraturamento Hidráulico
Massivo (sigla MHF, do inglês massive hydraulic fracturing) do DOE, ocorrida em West
Virginia em 1986 em parceria com algumas empresas em Wayne County; a primeira
perfuração horizontal da Mitchell Energy em 1991 em Barnett Shale e a produção por
intermédio de MFH de fato viável comercialmente, também operacionalizado pela Mitchell
Energy em 1997 (VALLE, 2014).
É importante destacar outros empreendimentos como a utilização da tecnologia de
mapeamento por imagens microssísmicas em 3D utilizadas no processo de fraturamento
hidráulico. Esta tecnologia, desenvolvida pelo Sandia National Laboratories para a exploração
de minas de carvão, foi adaptada para a exploração do gás de folhelho, conforme demanda de
empresas privadas (VALLE, 2014). O mapeamento por imagens microssísmicas em 3D é uma
ferramenta que oferece um panorama visual e mais aprofundado das fraturas a serem
realizadas em ambientes inóspitos e com baixíssima permeabilidade, bastante comum nas
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formações de shale (VALLE, 2014). Esse tipo de mapeamento, ainda que não utilizado na
maioria dos fraturamentos atuais, oferece significativos ganhos de eficiência (VALLE, 2014).
Outras inovações geradas a partir de parcerias público-privadas incluem: o
desenvolvimento das brocas de perfuração cravejadas de diamantes (VALLE, 2014), avanços
em telemetria de poço, avanços em flexitubos para aplicação em poços de diâmetro reduzido,
e uma variedade de outras aplicações em mapeamento geológico (BURWEN, 2013).

4.3 O caso de Barnett Shale

Grande parte do trabalho inicial de P&D foi realizada nos Devonian e Marcellus
shales, grandes formações de folhelho que ocupam porções dos estados da Pensilvânia, de
Ohio, de Kentucky e de West Virginia (NETL, 2011). Os avanços finais, no entanto, vieram
de Barnett shale, no nordeste do Texas, quando a equipe de Mitchell Energy concluiu seu
trabalho de refinamento dos processos de perfuração e insumos.
George Mitchell, um veterano da indústria de gás natural do Texas, queria aplicar as
tecnologias desenvolvidas no leste dos EUA para o Barnett, ainda que o conhecimento da
região fosse limitado em virtude da ausência da região nos estudos do governo federal
estadunidense que mapeavam e identificavam os possíveis campos de folhelho, bem como
analisavam seus aspectos geológicos, econômicos, de engenharia, entre outros (JACOMO,
2014).
George Mitchell e outros representantes da indústria passaram grande parte da década
de 1980 trabalhando para a pesquisa de energia fóssil do DOE, mesmo quando o Congresso
tentou zerar os orçamentos de P&D, diante dos baixos preços do petróleo naquele momento
(TREMBATH et al., 2012). Nesse período, os engenheiros e os geólogos da Mitchell Energy
realizaram consideráveis pesquisas de P&D em casa, trabalhando para dimensionar o
fraturamento hidráulico para aplicação comercial na recuperação de gás de folhelho,
desenvolvendo, sobretudo uma combinação de insumos - água, areia, propantes, lubrificantes,
entre outros - para obter a recuperação máxima de gás com o menor custo possível
(TREMBATH et al., 2012).
Em 1998, os engenheiros da Mitchell Energia, liderados por Nick Steinsberger,
apresentaram uma técnica de perfuração inovadora chamada “slick water fracturing”, que
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baixou o custo do fraturamento para cerca de US$100.000,00 em comparação com o custo
anterior que variava entre US$250.000,00 e US$300.000,00 para projetos de MHF
(TREMBATH et al., 2012). Este feito tecnológico é amplamente considerado um marco que
possibilitou a competitividade comercial completa da exploração de gás de folhelho, que até
então dependia de pequenas empresas da indústria de petróleo e gás que se limitavam ao
desenvolvimento de campos pouco profundos por meio de poços verticais e obtinham
produções pouco expressivas (JACOMO, 2014).
A Figura 12 dá uma ideia aproximada deste nível de atomização, mostrando que quase
todas as 16.122 empresas produtoras de petróleo e gás dos EUA em 2009 eram consideradas
de pequeno porte (menos do que 100 empregados) e médio porte (entre 100 e 499
trabalhadores) e representavam, em conjunto, 44% do emprego total na produção de petróleo
e gás, de perfuração e atividades de apoio (DOC, 2009).

Figura 12- Estrutura das empresas produtoras e empregos da indústria de petróleo e gás natural em 2009
Fonte: Adaptado de DOC, 2009

Além dos programas de incentivos fiscais e de P&D e do alto grau de competitividade
apresentado pelo setor de gás natural, o sucesso do desenvolvimento de gás de folhelho nos
EUA também pode ser creditado a particularidades do país, notadamente ao seu regime de
direitos minerais e de leasing. A justificativa para essa importância é discutida na próxima
seção do presente trabalho.
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4.4 Conceitos legais de direitos minerais e leasing relacionados ao desenvolvimento de
gás de folhelho

Na maioria dos países do mundo todos os recursos minerais pertencem ao
governo. Isto inclui pedras valiosas, minerais, petróleo ou gás que se encontrem na superfície
ou no subsolo. As organizações ou os indivíduos desses países não podem legalmente extrair
e vender qualquer mercadoria mineral antes de obter uma autorização do governo.
Nos EUA, os direitos minerais são de propriedade do governo federal, do governo de
cada estado, de governos tribais soberanos e de proprietários privados. A divisão entre esses
quatro grupos varia substancialmente entre os estados. Enquanto o governo federal possui os
minerais de 39,8% da área total da terra continental esta porcentagem varia muito de estado
para estado (FITZGERALD et al., 2014). Da mesma forma, a participação dos minerais
pertencentes ao governo do estado varia entre os estados. Estados produtores importantes
como Texas têm pouca propriedade mineral federal ou estadual. Em outros estados
importantes, como a produção de Wyoming, a propriedade mineral estadual e federal são ao
menos tão importante quanto a propriedade privada. As companhias de petróleo e gás buscam
acesso aos recursos de todos os tipos de propriedade mineral (FITZGERALD et al., 2014).
Os proprietários de terras que também possuam os direitos minerais do subsolo podem
vender a propriedade e transferir todos os direitos correspondentes. Neste caso, ocorre um
sistema simples de direitos de propriedade, denominado unified estate ou fee simple. Esses
proprietários podem arrendar suas terras para o desenvolvimento desses minerais ou vender os
direitos de superfície ou de minerais a compradores qualificados para exercer a atividade de
exploração (FITZGERALD, 2012).
No caso dos direitos minerais serem dissociados dos direitos de superfície estabelecese uma divisão de propriedade. Este sistema, denominado split-estate, é adotado por diversos
estados, como Texas, Oklahoma, Novo México, Pensilvânia, Colorado, Louisiana e Novo
México. Sob o split-estate, o proprietário do mineral tem o direito de acesso às terras para
recuperar o mineral. O proprietário da superfície normalmente tem o direito à proteção contra
“invasão e danos irracionais” e geralmente pode negociar uma indenização pelo uso da
superfície e por perdas e danos. No caso de split-estate que envolva proprietários privados de
superfície e minerais de propriedade federal, um locatário federal deve satisfazer uma das
seguintes condições: um acordo de superfície; um consentimento ou uma renúncia por escrito
do proprietário da superfície privada em relação ao acesso às terras alugadas; pagamento por
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perdas e danos; ou a execução de um título igual ou superior a US$1.000,00 (43 CFR 3814).
Cenários split-estate são comuns, mas uma discussão abrangente sobre o assunto está além do
escopo deste estudo.
Independentemente do tipo de proprietário mineral, a maior parte da produção de
petróleo e gás ocorre nos termos das disposições de concessões de petróleo que determinam a
assinatura de um contrato de lease. Este tipo de contrato permite que uma empresa de
desenvolvimento minimize o capital investido e compartilhe riscos com o proprietário dos
direitos minerais. Ao mesmo tempo, a sofisticação técnica exigida para a produção de
petróleo e gás natural exclui a maioria dos proprietários minerais do processo de
desenvolvimento de seus próprios recursos (FITZGERALD et al., 2014).
Os contratos de lease relacionados aos hidrocarbonetos possuem algumas
características peculiares, sendo uma das mais comuns, o direito ao bônus, que é o pagamento
pelo direito de extração do petróleo ou gás natural, e equivale a uma “venda” do mineral para
a Oil Company (OC), por tempo determinado. A compensação primária para o proprietário do
mineral na produção de um contrato de lease, no entanto, ocorre sob a forma do pagamento de
royalty (FITZGERALD et al., 2014).
A taxa de royalties e o pagamento de bônus variam de acordo com a estimativa das
quantidades comercializáveis encontradas na extensão do terreno, o custo de levar essas
quantidades para o mercado e uma série de outros fatores. No mercado privado, os royalties
podem atingir, por exemplo, (16,67%), três dezesseis avos (18,75%), um quinto (20%) da
produção (FITZGERALD et al., 2014).
Os contratos de lease podem ser notavelmente longos, superando o tempo de vida de
seus criadores. Nesse caso, os interesses minerais são geralmente transmitidos às gerações
seguintes, gerando preocupações sobre o fracionamento dos interesses minerais (ANDREWS,
2009).
Em terras públicas federais estadunidenses o processo de lease para a exploração de
petróleo e gás é baseado no rendimento de uso múltiplo/sustentado dos Planos de Gestão de
Recursos (sigla RMPs, do inglês Resource Management Plans) preparados pelo Bureau of
Land Management (BLM) no Department of the Interior. De acordo com esses planos de
gestão, o BLM oferece extensões de terras públicas com potencial de petróleo e gás para
leasing competitivo a cada trimestre (ANDREWS, 2009).
O BLM administra o leasing e o desenvolvimento de petróleo e gás em minerais
públicos federais e em nome do Serviço Florestal dos Estados Unidos (U.S. Forest Service),
que por sua vez administra o desenvolvimento de superfície dentro das Florestas Nacionais e
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por meio de seus processos de planejamento de terras conduz as questões de ocupação da
superfície e aprova ou rejeita qualquer extração de recursos florestais (ANDREWS, 2009).
As leis Mineral Leasing Act e a Outer Continental Shelf Lands Act, conforme emenda,
exigem que todas as terras públicas (áreas onshore e offshore, respectivamente) disponíveis
para arrendamento sejam oferecidas inicialmente para o maior lance qualificado em leilão
competitivo. O objetivo deste tipo de leilão é fornecer um “valor justo de mercado” ao
governo federal por seus recursos. Sob as duas leis supracitadas, o governo federal exige
royalties dos produtores de petróleo e gás (e outros produtores de recursos) em terras federais
arrendadas e rendas anuais de arrendatários não produtores. O contrato de lease prevê
pagamento de bônus (realizado para aquisição do lease), taxa mínima de royalty de 12,5%
(também expressa como ⅛) do valor da produção e pagamento anual de aluguel (mínimo US$
2 por acre). O prazo de lease primário (primary lease) para um lease onshore é de 10 anos e
para lease offshore é de 5, 8, ou 10 anos, dependendo da profundidade da água (ANDREWS,
2009).
Em âmbito estadual, cada estado pode regular o lease mineral das áreas onshore de
sua propriedade de forma autônoma. Os leilões competitivos são frequentemente a opção para
concessão de lease da maioria dos estados, ainda que pequenas terras possam ser concedidas
de forma não competitiva para consolidar unidades de produção. A variação nos contratos de
lease de cada estado também se estende aos valores de aluguel e royalties, ainda que
normalmente sigam os valores definidos nos contratos federais (BNDES, 2013).
O lease em terras privadas apresenta características variadas, definidas entre as partes
em instrumento contratual (BNDES, 2013). A empresa exploradora geralmente apresenta um
contrato-padrão, com base no qual serão negociadas as diversas cláusulas (BNDES, 2013). Os
contratos são geralmente negociados por um período de cinco anos. Muitas locações de terras
privadas também incluem uma disposição permitindo que a empresa de perfuração renove a
concessão por um período adicional de cinco anos, ou mesmo indefinidamente. Além disso, o
contrato de lease pode conceder à empresa o direito de vender ou ceder o lease a outras
empresas. Uma vez que uma empresa perfura um poço produtivo, o contrato de lease se
estende até o final da produção do poço, geralmente cerca de 10 a15 anos (ZIEGENFUSS, et
al., 2003). Em alguns casos, o contrato de lease pode se estender para além da vida produtiva
do poço.
Estes aspectos de lease associados ao fato de que em vários estados dos EUA a
propriedade privada da terra é extensiva aos minerais e hidrocarbonetos depositados em seu
subsolo (o que permite aos proprietários de terras arrendarem ou venderem a sua posse
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diretamente aos produtores) têm sido fundamental para o acelerado desenvolvimento de gás
de folhelho, considerando que os produtores podem ter acesso à terra e aos recursos com
maior facilidade (BLOHM, et al., 2012). Além disso, as retribuições econômicas obtidas
pelos latifundiários fomentam menos oposição social em comparação com lugares como o
Brasil, onde os direitos minerais pertencem à União.
O papel do acesso à terra é tão crucial para o desenvolvimento de gás de folhelho que,
mesmo nos EUA, a influência de padrões de uso e regulamentos locais sobre o acesso à terra
diminui significativamente o potencial de produção, tornando 32% das terras dos municípios
na Pensilvânia, e até 83% das terras dos municípios em Nova Iorque inacessíveis a produção
comercial na formação de Marcellus shale (BLOHM, et al., 2012).
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5 REGULAMENTAÇÃO DE GÁS DE FOLHELHO NOS EUA

O rápido aumento da produção de gás de folhelho, recebido sob o atual marco
regulatório do setor de gás natural, é um desafio significativo para os EUA. Sem uma
iniciativa regulamentar específica para a exploração desse gás não convencional, o país se vê
diante de um emaranhado de leis federais, estaduais e locais que preveem um conjunto de
acordos complexos (dentro do contexto da Constituição estadunidense) (GWPC, 2009), além
de ser obrigado a lidar com diversas questões importantes como a isenção de diversas leis
federais para o produtor e o baixo rigor de algumas obrigações regulamentares.
Os estados se esforçam para “preencher lacunas regulamentares”, assim como a
legislação federal tenta agir para sanar as deficiências de regulamentação. Através do sistema
de “federalismo cooperativo” 1, as agências federais desenvolvem padrões de âmbito nacional
e requisitos de licenciamento e delegam para os estados a autoridade para administrar os
programas regulatórios (SPENCE, 2012).
Na prática, observa-se grande variação nas normas estabelecidas em nível estadual.
Estados com uma forte história de produção de petróleo e gás tendem a aplicar os requisitos
regulamentares menos onerosos devido ao “status” privilegiado adquirido por sua indústria,
tornando o estado mais capaz de tirar proveito da situação. Um estado com pouca ou nenhuma
história tende a aplicar uma abordagem cautelosa à regulação, principalmente, devido a sua
desvantagem econômica, chegando a optar pela adoção de uma moratória (ROBB, 2014).
Complementando a regulamentação federal e estadual, que possuem um papel
fundamental na regulação do gás de folhelho, encontra-se a regulação na esfera local que
também pode ser aplicada, em diferentes graus dependendo do estado.
Com o objetivo de compreender melhor essa “colcha de retalhos” e esse regime
regulatório tão assimétrico, o capítulo fornece um panorama do histórico e da atual situação
da regulação federal, estadual e local voltada para a indústria de gás natural nos EUA, com
ênfase nas atividades de fraturamento hidráulico.

O “federalismo cooperativo” corresponde a estatutos que incorporam uma partilha de responsabilidades,
principalmente no campo de execução e implantação, entre os governos estadual e federal (KRAMER, 1974).
1
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5.1 Regulamentação Federal aplicada ao desenvolvimento de gás de folhelho nos EUA

O surgimento do movimento ambientalista nos anos de 1960 e 1970 nos EUA fez
deste período o ponto de partida para um maior envolvimento do governo federal em matéria
de regulação ambiental (KRAMER, 2012). A promulgação das emendas da Lei do Ar Limpo
de 1970 (em inglês, Clean Air Act Amendments de 1970) deu início à aprovação de uma série
de leis ambientais federais compreendidas pelo “federalismo cooperativo”. Algumas dessas
leis se aplicam à extração e ao desenvolvimento de petróleo e gás, especificamente, ao
desenvolvimento de gás não convencional e incluem: a Lei da Água Limpa; Lei do Ar Limpo;
Lei de Água Potável Segura, Lei de Recuperação e Conservação dos Recursos;
Lei Abrangente de Reação Ambiental, Compensação e Responsabilidade Civil; Lei de
Política Ambiental Americana, Lei de Planejamento de Emergência e do Direito de Saber da
Comunidade; A Lei de Segurança Ocupacional e Saúde; Lei das Espécies Ameaçadas e Lei
do Tratado de Aves Migratórias.
Apesar da possibilidade de aplicação das leis supracitadas, o papel do governo federal
na regulação de gás de folhelho é modesto e limitado às normas que protegem as águas de
superfície e a qualidade do ar, pelo menos fora de terras federais. Até mesmo a EPA, agência
reguladora mais relevante para o desenvolvimento de gás não convencional, vê sua ação
contida diante da isenção imposta a alguns aspectos de várias leis ambientais federais a partir
de produtos químicos radioativos e perigosos (ZHOU, 2011).
A EPA tem como principal objetivo fornecer supervisão, orientação e, se necessário, a
regulamentação que alcance as melhores proteções possíveis para o ar, a água e a terra em
todo o território estadunidense (US EPA, 2013a). A agência ambiental trabalha atualmente na
realização de estudos em relação aos impactos e riscos do fraturamento hidráulico e no
desenvolvimento de políticas federais em torno da produção de petróleo e gás não
convencional, incluindo as novas regras voltadas para a proteção atmosférica em vigor desde
2012, sob a autoridade da Lei de Ar Limpo (BAKER & MCKENZIE, 2012).
Duas outras agências federais, o Bureau of Land Management (BLM) e o Serviço
Florestal dos EUA (sigla USFS, do inglês U.S. Forest Service) também desempenham um
papel na regulação de gás de folhelho e do fraturamento hidráulico. Essas agências estão
ligadas, respectivamente, ao Departamento do Interior e ao Ministério da Agricultura (USDA,
2013) e possuem normas que devem ser obedecidas por todas as operadoras que obtiveram
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autorização para realizarem operações ao abrigo de um contrato de arrendamento federal de
petróleo e gás (DOI & USDA, 2007).
Em maio de 2012, o BLM propôs um projeto de normas para a produção de petróleo e
gás em terras federais (públicas), com o objetivo de modernizar a sua gestão de atividades de
estimulação de poço, incluindo fraturamento hidráulico usado para a extração de gás de
folhelho (CLARK et al., 2012; INFANTE et al., 2012), o que indica o papel ativo desses
órgãos na regulamentação do gás não convencional.
Esta seção apresenta alguns dos principais estatutos federais relacionados à indústria
de petróleo e gás natural; analisa as ações reguladoras em nível federal nos EUA; identifica
alguns processos importantes em relação ao desenvolvimento do gás de folhelho; e aponta
casos em que a autoridade federal é, na verdade, delegada e exercida pelos estados.

5.1.1 Lei de Água Potável Segura

Promulgada em 1974, a Lei de Água Potável Segura (sigla SDWA, do inglês Safe
Drinking Water Act) tem como objetivo proteger a qualidade da água potável pública nos
EUA, o que inclui todas as águas efetiva ou potencialmente projetadas para uso potável,
sejam de fontes superficiais ou subterrâneas (EPA/SDWA, S.D.).
Para garantir a segurança dessas águas a SDWA fornece dois esquemas regulatórios
distintos (RESER et al., 2011). O primeiro aplica-se aos sistemas públicos de água, tanto
superficiais quanto subterrâneos, principalmente por meio de regulamentos estabelecidos pela
EPA sobre os níveis máximos de contaminantes na água potável e em seu respectivo controle
e supervisão (42 U.S.C. § 300g - 300g-9). O segundo esquema de regulação é aplicado
somente aos recursos hídricos subterrâneos e implantado através de dois mecanismos
principais: (1) disposições específicas para os aquíferos, definidos como a fonte potável única
ou principal de água para uma determinada população [42 U.S.C. § 300h-3(e)] e (2) programa
de Controle de Injeção Subterrânea (sigla UIC, do inglês Underground Injection Control) (42
U.S.C. §§ 300h-1-3). Esta última disposição está diretamente relacionada com as operações
de fraturamento hidráulico e a eliminação de efluente gerado, flowback e outros subprodutos
das operações de perfuração (42 U.S.C. § 300h-1, 2, 3). O programa de Controle de Injeção
Subterrânea envolve os princípios básicos do federalismo cooperativo, com previsão legal das
condições para os seus programas estaduais [42 U.S.C. § 300h(b) (1)], para as aquisições
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federais, (42 U.S.C. § 300h-1(b) (3)) e para a gestão federal, na ausência de um programa
estadual aprovado [42 U.S.C. § 300h-1(c)].
Os programas estaduais devem proibir todas as injeções subterrâneas, exceto se forem
autorizadas ou isentas da regulamentação [40 C.F.R. §§ 144.11, 145.11(a) (5)]. Além disso, a
SDWA dá à EPA o poder de estabelecer normas nacionais que regulem os níveis máximos
aceitáveis de contaminantes da água em sistemas públicos de água [42 U.S.C. § 300h(b)]. Os
estados estão autorizados a manter seu próprio esquema de regulamentação, desde que
cumpram os requisitos da EPA e que o seu programa obtenha a aprovação dessa agência. O
programa estadual deve ter planos de inspeção, acompanhamento, manutenção de registros e
relatórios administrativos adequados [42 U.S.C. § 300h (b) (1)].
No âmbito do programa de Controle de Injeção Subterrânea, a EPA desenvolveu um
esquema de classificação para vários tipos de poços de injeção subterrânea (40 C.F.R. §144§148). Normalmente, a administração de licenças de Controle de Injeção Subterrânea da
Classe II - que aborda a injeção de fluidos associados com a produção de óleo ou de gás
natural convencional, recuperação aprimorada de petróleo ou gás natural, armazenamento
subterrâneo de gás natural ou o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos [40 C.F.R. §
144.6(b)] - é delegada pela EPA às comissões de conservação de petróleo e gás. Não obstante,
historicamente a agência ambiental não tem regulamentado o fraturamento hidráulico no
âmbito desse programa da SDWA.
Em 1995, Carol Browner, uma administradora da EPA durante a gestão de governo do
presidente Bill Clinton (1993 – 2001), esclareceu a posição da agência ambiental
estadunidense, afirmando que o fraturamento hidráulico não estava dentro da definição de
“injeção subterrânea” porque, de acordo com sua compreensão, esse termo se refere apenas
aos poços cuja função principal é alocar permanentemente fluidos subterrâneos (ROGERS,
2009).
Esse posicionamento resultou em duas ações jurídicas no âmbito do Décimo Primeiro
Circuito (Eleventh Circuit), ambas relacionadas a uma objeção da EPA em relação à
exigência de aprovação de um programa de Controle de Injeção Subterrânea para o
desenvolvimento de coalbed methane (CBM) no estado do Alabama. As ações judiciais foram
movidas por uma Fundação de Assistência Jurídica Ambiental, a Legal Environmental
Assistance Foundation, Inc. (LEAF). Segundo esta fundação, a EPA havia aprovado
indevidamente um programa do estado do Alabama, cujas atividades de fraturamento
hidráulico não haviam sido conduzidas no âmbito do seu programa de Controle de Injeção
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Subterrânea, conforme previsto pela SDWA (LEAF, 1997) e esta operação provocou a
contaminação de um poço de água potável residencial (WISEMAN, 2009).
A EPA manteve o argumento da Administradora Carol Browner, que “injeção
subterrânea” não incluía poços usando fraturamento hidráulico porque o objetivo principal
destes poços não era a alocação subterrânea de fluidos; sua função principal era a produção de
gás metano (LEAF, 1997).
No recurso, o Décimo Primeiro Circuito rejeitou a posição da EPA, sustentando que o
sentido literal do termo “injeção subterrânea” da SDWA aplica-se a toda introdução
subterrânea de líquidos, independentemente de sua função principal ser a alocação
permanente dos fluidos em subsuperfície e que, portanto, o fraturamento hidráulico seria
abrangido por tal definição e sua operação exigiria a obtenção de uma licença de Controle de
Injeção Subterrânea para poços da classe II.
Após essa primeira decisão do tribunal, a EPA não tomou medidas imediatas para
desqualificar o programa de Controle de Injeção Subterrânea do Alabama tampouco exigiu
alterações para incluir o licenciamento nas operações de fraturamento hidráulico (LEAF II,
2001). A LEAF entrou com um mandado de segurança para obrigar a agência ambiental a
cumprir a ordem judicial e obteve como resposta do estado do Alabama a apresentação de um
programa de Controle de Injeção Subterrânea revisto pela EPA (LEAF II, 2001).
A revisão do plano do Alabama não incluía, contudo, a exigência de licença de
Controle de Injeção Subterrânea para operações de fraturamento hidráulico, contemplava
apenas disposições de “demonstração alternativa” (alternative demonstration), requisitos mais
flexíveis que as exigências de aplicação geral do programa em questão.
É importante ressaltar que as disposições de demonstração alternativa são aplicadas a
somente dois tipos de programas de Controle de Injeção Subterrânea: (1) os relativos à
injeção subterrânea de efluentes e outros líquidos que são trazidos para a superfície em
decorrência da produção de petróleo e gás natural ou de operações de armazenamento de gás
natural e (2) os que se referem às atividades de injeção subterrânea para a “recuperação
secundária ou terciária de gás natural” (LEAF II, 2001).
A LEAF se opôs a revisão proposta pelo Alabama, argumentando que o fraturamento
não se encaixava em nenhuma das categorias de demonstração alternativa. No entanto, a EPA
aprovou o programa de Controle de Injeção Subterrânea do Alabama, ratificando a posição de
que a SDWA não abrange as operações de fraturamento hidráulico (LEAF II, 2001). Seu
raciocínio era que as tais operações constituíam um “processo análogo” às técnicas de
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recuperação secundária ou terciária de gás natural, e, portanto, seriam compreendidas pelas
disposições de demonstração alternativa da SDWA (LEAF II, 2001).
A LEAF contestou novamente, no entanto o tribunal julgou razoável a interpretação da
EPA e deferiu a decisão da agência ambiental de usar o programa de demonstração alternativa
para aprovar o programa de Controle de Injeção Subterrânea do Alabama, considerando que o
fraturamento hidráulico, apesar de não ser idêntico à recuperação secundária ou terciária de
petróleo e gás, está relacionado a essas atividades (LEAF II, 2001).
Após as ações jurídicas da LEAF, a EPA começou a investigar o processo de
fraturamento hidráulico em poços de CBM e publicou seu estudo em 2004, cuja principal
conclusão foi a de que o fraturamento hidráulico representava pouca ou nenhuma ameaça à
água potável e que não seriam necessários estudos adicionais (US EPA, 2004). No entanto, a
pesquisa observou que os fluidos de fraturamento podem afetar a qualidade das águas
subterrâneas através de injeção direta de fluidos de fraturamento em fontes subterrâneas de
água potável em que o CBM esteja localizado ou através de injeção de fluidos de
fraturamento em uma formação daquele gás não convencional que tenha comunicação
hidráulica com uma fonte subterrânea de água potável (EPA, 2004). Constatou-se que não
havia nenhuma evidência confirmada de contaminação das águas subterrâneas a partir de
qualquer operação de fraturamento hidráulico adequadamente conduzida em um poço de
CBM e que certas características físicas de águas subterrâneas minimizam a probabilidade de
que os produtos químicos utilizados no processo de fraturamento hidráulico causem danos às
fontes subterrâneas de água potável. Certos produtos químicos utilizados no fraturamento
hidráulico, incluindo o óleo diesel, foram identificados como componente de potencial
preocupação (EPA, 2004). O estudo da EPA também destacou um acordo denominado
“memorando de contrato” voluntário (sigla MOA, do inglês memorandum of agreement), no
qual as empresas concordam em eliminar o óleo diesel dos fluidos de fraturamento hidráulico
injetados nos poços de produção de CBM e, se necessário, optar por substituições a fim de
que os fluidos de fraturamento hidráulico não coloquem em perigo fontes subterrâneas de
água potável (EPA, 2004).
Diversos grupos da indústria e da EPA citam o estudo para argumentar que o processo
de fraturamento hidráulico não representa grande ameaça para as águas subterrâneas, no
entanto os resultados apresentados pouco contribuíram para acalmar a oposição e os temores
daqueles que acreditam na existência de risco de contaminação generalizada nas águas
subterrâneas e daqueles que apresentaram críticas substanciais em relação às metodologias
utilizadas e às conclusões da pesquisa realizada (ECONOMIDES, 2010).
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Em 2005, apesar de todas as indagações e críticas, o Congresso isentou o fraturamento
hidráulico da Seção 1421 da SDWA via Seção 322 da Lei de Política Energética de 2005
(ENERGY POLICY ACT OF 2005 § 322) com a definição do termo “injeção subterrânea”,
que, segundo o texto da lei,
(A) significa a colocação de fluidos na subsuperfície através de poço de injeção, e
(B) exclui:
(i) a injeção subterrânea de gás natural para fins de armazenamento, e
(ii) a injeção subterrânea de fluidos ou propantes (exceto o óleo diesel) em
conformidade com as operações de fraturamento hidráulico relacionadas a petróleo, gás, ou
atividades de produção de energia geotérmica.
Esta linguagem excludente efetivamente removeu a autoridade da EPA sob a SDWA
de regular a injeção subterrânea de fluidos para fins de fraturamento hidráulico, isentando-o
dos requisitos de licenciamento do programa de Controle de Injeção Subterrânea, a menos que
o fluido injetado contenha óleo diesel.
A isenção da maioria das atividades de fraturamento hidráulico da Lei de Política
Energética de 2005 ficou ironicamente conhecida como “a Brecha de Halliburton” (em inglês,
Halliburton Loophole), em referência aos supostos esforços de lobby da Halliburton - uma
grande empresa de serviços e produtos do setor de óleo e gás - onde o então vice-presidente
dos EUA, Dick Cheney, havia trabalhado como diretor executivo (ZHOU, 2011).
Durante vários anos a agência ambiental omitiu-se na regulação do fraturamento
hidráulico sob a SDWA, apesar de a Lei de Política Energética ter deixado claro que aquela
lei seria aplicada ao fraturamento em determinadas circunstâncias (HALL, 2011). Em 2010, a
EPA sinalizou uma mudança, postando em seu sítio eletrônico as seguintes informações:
apesar de o fraturamento hidráulico ser excluído especificamente da regulação de controle de
injeção subterrânea sob a SDWA § 1421 (d)(1), o uso de óleo diesel durante essas operações
ainda é regulamentado pelo programa de Controle de Injeção Subterrânea, o qual considera
que os poços que recebem esse componente como aditivo de fraturamento hidráulico
pertencem à classe II e, portanto, necessitam de autorização prévia (LEGGETTE, et al., 2012;
HARRIS, 2010).
Isso causou surpresa para a indústria de petróleo e gás. Embora a Lei de Política
Energética de 2005 tenha determinado a aplicação da SDWA às operações de fraturamento
hidráulico que utilizassem o óleo diesel como um ingrediente do fluido de fraturamento, nem
a EPA nem qualquer outro estado além do Alabama havia usado a SDWA para regular o
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fraturamento hidráulico, mesmo que o óleo diesel fosse um de seus componentes (HALL,
2014).
Ademais, a EPA havia expressamente declarado sua posição no caso LEAF,
afirmando que os regulamentos da SDWA não se aplicavam ao fraturamento e a agência não
havia revisado seus regulamentos ou negado sua posição até a postagem em seu sítio em 2010
(LEGGETTE, L. P. et al., 2012; HARRIS, L., 2011). Dois grupos do setor, a Associação
Independente do Petróleo da América (em inglês, Independent Petroleum Association of
America) e a Associação de Petróleo e Gás dos Estados Unidos (U.S. Oil & Gas Association)
entraram com uma ação no final de 2010 contestando a declaração da agência ambiental de
que as empresas deveriam obter uma autorização de Controle de Injeção Subterrânea antes de
operar o fraturamento hidráulico com utilização de óleo diesel (BRIEF FOR PETITIONERS,
2011). Os demandantes alegaram que a mudança na posição da EPA efetivamente teria o
mesmo significado de adoção de uma nova norma e que a agência ambiental não poderia fazer
uma alteração tão drástica em sua interpretação e aplicação dos seus regulamentos existentes
sem seguir os procedimentos delineados pela Lei de Processo Administrativo (sigla APA, do
inglês Administrative Procedure Act) para a aprovação de um novo regulamento (BRIEF FOR
PETITIONERS, 2011). Esta ação foi resolvida no início de 2012, com os demandantes
concordando em desconsiderar as suas reivindicações e a EPA afirmando que publicaria um
documento com uma proposta de orientação sobre como os escritores de licenciamento da
agência ambiental deveriam avaliar os pedidos de licença para a realização de fraturamento
hidráulico com presença de óleo diesel em seu fluido. Ademais, a EPA declarou que
convidaria o público para opinar sobre o guia proposto (US EPA, 2011b).
Em 10 de maio de 2012, a EPA publicou o guia “Permitting Guidance for Oil and Gas
Hydraulic Fracturing Activities Using Diesel Fuels — Draft” (EPA 816-R-12-004). As
orientações aplicam-se apenas a escritores de licenciamento da EPA que supervisionem os
programas da SDWA dos estados que não têm primazia na regulamentação do setor de
petróleo e gás natural, embora a agência ambiental tenha solicitado aos demais estados de
seguirem a orientação [42 U.S.C. § 300h-1(b)(3) (2006); US EPA, 2012].
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5.1.2 Lei da Água Limpa

A Lei da Água Limpa (sigla CWA, do inglês Clean Water Act) é a lei federal que
regula a descarga de poluentes nas águas de superfície nos EUA e determina os seus padrões
de qualidade (33 U.S.C. §1251, 1972). A CWA autoriza a EPA a implantar programas de
controle de poluição para definir padrões de águas residuais para a indústria e estabelecer
normas de qualidade de água para todos os contaminantes em corpos hídricos de superfície.
Sob a CWA, o descarte de poluentes de uma determinada fonte em águas navegáveis exige a
obtenção de uma autorização de descarga do Sistema Nacional de Eliminação de Descargas
Poluentes (sigla NPDES, do inglês National Pollutant Discharge Elimination System). Desta
forma, instalações industriais, municipais, entre outras devem obter autorizações do NPDES
se as suas descargas ocorrerem diretamente nas águas superficiais (33 U.S.C. §1251 et seq.,
1972).
Ainda que a CWA e suas normas tenham como foco principal as águas de superfície,
alguns de seus aspectos se aplicam ao desenvolvimento de gás de folhelho (e, de maneira
mais geral, ao setor do petróleo e gás). Essa lei tem, por exemplo, disposições sobre a gestão
de escoamento de efluentes gerados durante a construção e operação de poços de petróleo e
gás (CWA 402, l, 2), o que exige dos operadores a obtenção de licenças para a produção
desses resíduos na construção e operação da plataforma de perfuração e vias de acesso a partir
de um tamanho mínimo específico. A obtenção dessa autorização requer a apresentação de
um plano de prevenção de poluição para os efluentes gerados, visando controlar o
assoreamento dos cursos de água próximos a plataformas de perfuração, bem como limitar a
quantidade de poluentes, como o óleo diesel e outros produtos químicos, que poderiam atingir
hidrovias em caso de vazamentos de equipamento e da atividade industrial em geral
(WISEMAN, 2011).
Esses regulamentos de efluentes gerados serão aplicados se os sedimentos do solo
forem considerados como “escoamento contaminado”, sob a regulamentação da EPA, e se a
maioria dos sítios na fase atual de desenvolvimento de gás de folhelho for maior que um acre
(4046,85 m²). A CWA também abrange a produção de gás não convencional através da
proibição da descarga de poluentes em corpos d'água sem a obtenção de uma autorização, que
pode incluir, por exemplo, o descarte da água de flowback (KANSAL, 2012).
Historicamente, a EPA não tem usado sua autoridade concedida pela CWA para
regular muitos dos aspectos técnicos da exploração e produção de óleo e gás. Contudo, nos
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últimos anos a agência aprovou várias leis e políticas sob a CWA visando diretamente às
atividades de E&P de hidrocarbonetos e do fraturamento hidráulico (WATSON, 2012).
O Congresso isentou certos aspectos do desenvolvimento de petróleo e gás da proteção
da Lei de Água Limpa. Geralmente, esta lei exige que as instalações industriais garantam uma
autorização de efluentes, tanto para a construção da instalação quanto para a operação
contínua do serviço. Há uma isenção para as descargas de escoamento de efluentes gerados a
partir de explorações mineiras ou da exploração, produção, transformação, operações ou
instalações de transmissão ou de tratamento de gás e petróleo, compostas inteiramente de
fluxos provenientes de meios de transporte ou de sistemas de meios de transporte (incluindo,
mas não limitados a tubos, condutas, valas e canais) utilizados para coleta e transporte de
precipitação e escoamento que não estiverem contaminados pelo seu contato, ou não que
tenham entrado em contato com qualquer sobrecarga, matérias-primas, produtos
intermediários, produtos acabados, subprodutos ou resíduos de produtos localizados no sítio
de tais operações (CWA 402, l, 2). Esta lei, portanto, isenta os operadores da necessidade de
obter uma autorização para escoamento que entre em contato somente com outras substâncias
industriais.
Na Seção 323 da Lei de Política Energética de 2005, o Congresso ampliou ainda mais
as isenções de autorizações do NPDES, passando a abranger todas as atividades de campo ou
operações associadas à exploração, à produção, ao processamento, às instalações de
tratamento ou à transmissão, incluindo as atividades necessárias para a preparação do local
para a perfuração e para o deslocamento e a colocação de equipamentos de perfuração,
independente de estas atividades ou operações de campo serem ou não consideradas como
atividades de construção (ENERGY POLICY ACT OF 2005).
Em 12 de junho de 2006, a EPA publicou um regulamento isentando as atividades de
construção de petróleo e gás dos requisitos de autorização de efluentes (US EPA, 2006). Após
a isenção proposta pela norma, o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais (sigla NRDC, do
inglês

Natural

Resources

Defense

Council)

dirigiu

uma

petição

ao

Tribunal de Apelações do Nono Circuito (Ninth Circuit Court of Appeals) para que o governo
avaliasse diretamente essa decisão. Em 23 de maio de 2008, o Nono Circuito suspendeu o
regulamento final da EPA de 2006 (NATURAL RES. DEF. COUNCIL v. U.S. EPA, 2008).
A agência ambiental, em seguida, entrou com um pedido de nova audiência que foi negado
pelo Nono Circuito, no dia 3 de novembro de 2008 (US EPA, 2009).
Consequentemente, a EPA tem essencialmente atuado em relação aos regulamentos
sobre efluentes, como antes da Lei Política Energética de 2005, exigindo dos operadores de
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petróleo e gás uma autorização de efluentes gerados para a construção e operação de uma
plataforma de perfuração e de acesso rodoviário, cuja área seja igual ou superior a um acre
(4046,85 m²) (WISEMAN, 2011).
Outro processo regulado pela CWA e que abrange o desenvolvimento de gás de
folhelho é o descarte ocasional de flowback ou de efluentes gerados em estações públicas de
tratamento (POTW, do inglês publicly owned treatment works) (PR NEWSWIRE, 2011). Tal
prática, embora aparentemente rara, levanta um problema porque as POTWs não foram
concebidas para remover alguns dos compostos encontrados na água produzida nas operações
de fraturamento hidráulico. Em resposta a esta preocupação, a EPA anunciou planos em 20 de
outubro de 2011 para desenvolver regulamentos que exigem que as empresas realizem um
pré-tratamento de flowback antes que este seja enviado para uma POTW [US EPA, 2011e; 76
FED. REG. (2011); US EPA, 2011c]. Os planos foram anunciados como parte do “Final 2010
Effluent Guidelines Program Plan” e incluem um programa de diretrizes para descarte de
efluentes elaborado em conformidade com a seção 304 da Lei da Água Limpa. Eles exigem
também que a EPA publique um plano a cada dois anos, identificando fontes que tenham
recebido descarga de água seja diretamente nas águas superficiais seja nas estações de
tratamento, bem como selecione regulamentações novas ou adicionais [US EPA, 2011a; 76
FED. REG. (2011); US EPA, 2011c].

5.1.3 Lei do Ar Limpo

A primeira legislação ambiental federal sobre emissões atmosféricas foi a Lei de
Controle de Poluição do Ar de 1955, que designou fundos de pesquisa para estudar a poluição
do ar (AIR POLLUTION CONTROL ACT, 1955). Posteriormente, em 1963, foi promulgada
a Lei do Ar Limpo (sigla CAA, do inglês Clean Air Act), que estabeleceu um programa do
governo federal para os Serviços de Saúde Pública dos Estados Unidos e autorizou a
investigação sobre o controle da poluição do ar (USC, 1963). Em 1967, a Lei da Qualidade do
Ar foi aprovada para permitir que o governo federal realizasse extensos estudos de
monitoramento ambiental e inspeções de fontes fixas [AIR QUALITY ACT, Pub. L. N° 91604, 81 Stat. 485 (1967)].
A CAA de 1970 autorizou a criação de regulamentos federais e estaduais para limitar
as emissões provenientes de fontes fixas e móveis. Estes regulamentos incluíam o
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estabelecimento dos Padrões Nacionais de Qualidade do Ar (sigla NAAQS, do inglês
National Ambient Air Quality Standards), os Planos de Implantações do Estado (sigla SIP, do
inglês State Implementations Plans), os Padrões de Desempenho de Fontes Novas e as normas
nacionais de emissão para os poluentes atmosféricos perigosos (WHITE HOUSE, 2011). Em
1977, a CAA sofreu alteração visando permitir as provisões para a Prevenção da Deterioração
Significativa (sigla PSD, do inglês Prevention of Significant Deterioration) da qualidade do ar
em áreas atingidas pelos NAAQS (SECRETARY OF ENERGY ADVISORY BOARD
NATURAL GAS SUBCOMMITTEE, 2011). A quarta alteração, em 1990, exigiu que todos
os estados desenvolvessem programas de licenciamento para operar as fontes estacionárias
(WHITE HOUSE, 2011). Atualmente, toda grande fonte industrial da poluição do ar deve
obter uma Autorização de Funcionamento Título V, que inclui requisitos de controle das
emissões atmosféricas (SEAB, 2011).
A seção 112 da CAA exige que a EPA estabeleça normas de emissão de poluentes
atmosféricos perigosos (sigla HAPs, do inglês hazardous air pollutants) das categorias “fonte
principal” e “fonte secundária” que exigem o grau máximo (viável) de redução das emissões comumente referidas como tecnologia de controle de operação máxima (sigla MACT, do
inglês maximum achievable control technology) (USC, 2011).
As fontes principais são definidas como qualquer fonte fixa ou grupo de fontes fixas
localizadas dentro de uma área contígua e sob controle comum que emita ou tenha potencial
de emitir anualmente um total superior a 10 toneladas de qualquer dos poluentes atmosféricos
perigosos ou mais de 25 toneladas de qualquer combinação de poluentes atmosféricos
perigosos [42 U.S.C. §7412 (a)(1)]. Uma fonte secundária é qualquer fonte fixa de poluição
atmosférica perigosa que não seja uma fonte principal [42 U.S.C. §7412(a)(2)]. As fontes
principais são obrigadas a obter uma autorização Título V (conforme especificado no subcapítulo V da CAA e 40 CFR, 70 e 71), enquanto as fontes secundárias são isentas deste
requisito [40 C.F.R. § 63.764(f)].
Não obstante, os regulamentos da EPA determinam que a emissão de poluentes
atmosféricos perigosos provenientes da exploração ou da produção de poços de petróleo e gás
está isenta da regra de agregação na definição legal de “fonte principal” (40 C.F.R. § 63.761).
Como a maioria dos poços de petróleo e gás, por conta própria, não emite o limite limiar de
poluentes atmosféricos perigosos sob a definição legal, eles não são obrigados a obter uma
autorização do Título V. Isso deixa as emissões de poluentes atmosféricos perigosos
provenientes de poços de petróleo e gás essencialmente desreguladas sob a CAA (KOSNIK,
2007).
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Durante décadas, a CAA exerceu controle mínimo sobre a exploração de petróleo e
gás, pois a maioria dos poços foi classificada como sítios de emissões de “fonte secundária”,
enquanto que a lei centra-se na limitação das emissões nocivas oriundas de “fonte principal”.
Há, contudo, uma série de mudanças recentes na forma de como a EPA está concebendo o seu
mandato regulamentar em relação às emissões atmosféricas dos locais de petróleo e gás,
incluindo a de fraturamento hidráulico (WISEMAN et al., 2011).
Em 17 de abril de 2012, por exemplo, a agência ambiental estadunidense divulgou
novas regras que se destinam a reduzir a poluição do ar (incluindo as emissões de compostos
orgânicos voláteis) resultantes das atividades da indústria de petróleo e gás natural. A revisão
dos regulamentos atmosféricos foi solicitada por ação judicial iniciada por grupos de
ambientalistas em janeiro de 2009, que alegaram que a EPA havia perdido os prazos legais
para rever e atualizar os padrões de controle de emissões atmosféricas estipulados para as
Normas de Desempenho de Fonte Novas (em inglês, New Source Performance Standards)
(US EPA, 2012a) e para os poluentes atmosféricos perigosos (NESHAP, 2011) voltados para
o setor de petróleo e gás.
Esses regulamentos incluem os primeiros padrões atmosféricos federais para poços de
gás natural que estão sujeitos a fraturamento hidráulico. Eles exigem que os novos poços
fraturados hidraulicamente e os poços que estão sendo refraturados controlem as emissões de
compostos orgânicos voláteis liberados em sua completação. Até 1° de janeiro de 2015 esses
poços possuíam a opção de combustão ou captura dessas emissões através de um dispositivo
denominado green completion2, após aquela data o dispositivo se tornou obrigatório, salvo
algumas exceções (CARBONELL, 2012).

5.1.4 Lei Abrangente de Reação Ambiental, Compensação e Responsabilidade Civil

A Lei Abrangente de Reação Ambiental, Compensação e Responsabilidade Civil
(sigla CERCLA, do inglês Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act), de 1980, também conhecida como Superfund, fornece um fundo federal para
limpar resíduos perigosos de locais não controlados ou abandonados, bem como acidentes,
derramamentos e outros lançamentos de poluentes e contaminantes no meio ambiente que
2

Green completion é um termo usado para descrever uma prática alternativa que capta gás produzido durante a
completação de poço seguida de fraturamento hidráulico (US EPA, S.D.d).
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ameaçam a saúde humana ou do ambiente. Além de estabelecer uma resposta governamental
à liberação de substâncias perigosas, a lei também detém indústrias poluentes responsáveis
por custos de limpeza.
Através da CERCLA, a EPA tem o poder de identificar os responsáveis por qualquer
liberação e assegurar a sua cooperação na limpeza. Quando as partes responsáveis não podem
ser encontradas ou deixam de agir, a agência ambiental está autorizada a limpar os locais
classificados, usando o fundo de confiança especial - denominado superfund -, que é
financiado através de impostos sobre as indústrias química e petrolífera (US EPA/CECLA,
1980). O superfund permite que as partes potencialmente responsáveis sejam incumbidas dos
custos de limpeza pela liberação ou ameaça de liberação de uma substância perigosa.
A lei exclui o petróleo e o gás natural sob a Seção 101 (14) da definição de substância
perigosa, dificultando a ação da EPA na realização de algumas operações de responsabilidade
sobre os hidrocarbonetos. Esta seção lista as substâncias perigosas que são cobertas, incluindo
produtos químicos utilizados em fraturamento hidráulico, tais como benzeno, tolueno, xileno
e etilbenzeno. No entanto, a última cláusula desta seção exclui petróleo bruto e petróleo. A
definição de substância perigosa também exclui gás natural, líquidos de gás natural, gás
natural liquefeito e gás sintético utilizável como combustível. Os ambientalistas argumentam
que essa exclusão dá às empresas de petróleo pouco incentivo para prevenir e limpar
vazamentos (ENVIRONMENTAL WORKING GROUP, 2009).
No caso do gás de folhelho, seus operadores são isentos da apresentação de relatórios
e de responsabilidade potencial de derrames ou contaminação causada exclusivamente a partir
de gás natural e petróleo, mas não estão isentos de notificação de derrames de vários outros
materiais perigosos, que são usados no processo de extração e que são cobertos pela CERCLA
(KANSAL, 2012).

5.1.5 Lei da Política Ambiental Americana

A Lei de Política Ambiental Americana (sigla NEPA, do inglês National
Environmental Policy Act), promulgada em 1969, foi uma das primeiras leis federais escritas
a estabelecer uma política em nível nacional de promoção da melhoria do meio ambiente nos
EUA e é frequentemente chamada de “Magna Carta” das leis ambientais (CEQ, 2007). A
NEPA deve assegurar que todos os ramos do governo federal considerem adequadamente os
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impactos ambientais de qualquer grande ação federal que afete significativamente o meio
ambiente (US EPA/NEPA, S.D.; 42 U.S.C. §4321). Todas as agências federais devem
apresentar relatórios detalhados de avaliação do impacto ambiental e elaborar alternativas
para grandes ações federais que possam causar consequências relevantes à qualidade do
ambiente humano [42 U.S.C. §4332(2)(C)].
Para a finalidade da NEPA, o ambiente humano abrange o (FEMA, 2012): (i) físico
(geologia, solos, ar, água); (ii) biológico (plantas, animais); (iii) social (comunidades,
economia) e (iv) cultural (arqueológico e recursos históricos).
A NEPA exige que as agências federais integrem os valores ambientais em seus
processos de tomada de decisão considerando os impactos ambientais de suas propostas,
juntamente com a identificação de qualquer alternativa possível para o que está sendo
proposto (CEQ, 2007).
Em primeiro lugar, a agência federal responsável determina se a empresa pode ser
categoricamente excluída de uma análise ambiental detalhada. Em segundo lugar, a agência
federal prepara uma Avaliação Ambiental (sigla EAS, do inglês Environmental Assessments)
para determinar se a empresa federal afeta significativamente o ambiente. Finalmente, se a
Avaliação Ambiental constatar que o impacto será significativo, uma declaração de impacto
ambiental (sigla EIS, do inglês Environmental Impact Statements) precisará ser realizada.
A declaração de impacto ambiental deve fornecer argumentos claros e completos
sobre os riscos ambientais aos tomadores de decisão e ao público, bem como alternativas
razoáveis que evitem ou minimizem impactos ambientais adversos. As agências federais
devem explorar e avaliar todas as alternativas sugeridas, mesmo que elas não estejam dentro
da autoridade da agência principal. É importante destacar que a autoridade da NEPA é
exclusivamente processual e não pode obrigar a implantação da alternativa ambientalmente
preferida.
Quando a NEPA foi aprovada em 1969, a exploração de petróleo e gás em terras
públicas não foi excluída da definição de “grandes ações federais”. As agências
governamentais, portanto, deveriam exigir a avaliação dos impactos ambientais para a
indústria do petróleo e gás. No entanto, em 2005, o Congresso isentou certas atividades de
perfuração de petróleo e gás sob a NEPA na seção 390 da Lei de Política Energética de 2005 a “presunção relativa” (ENERGY POLICY ACT OF 2005, SECTION 390). Esta isenção
libera perfuradores de produzir uma declaração de impacto ambiental sobre o potencial
impacto ambiental das atividades de petróleo e gás. Ela também altera o ônus da prova em
relação à insegurança de tais atividades numa eventual ação judicial. Antes de 2005, a agência
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tinha a incumbência de evidenciar suas operações não causariam nenhum dano. Atualmente,
cabe ao público geral o ônus de provar que as atividades ocorrem em uma área com
“circunstâncias extraordinárias” e exigir uma revisão completa da NEPA. “Circunstâncias
extraordinárias” são aquelas em que uma ação normalmente excluída pode ter um efeito
significativo no ambiente, exigindo, portanto, análise e ação adicional (KOSNIK, 2007).
Essencialmente, as atividades de petróleo e gás não estão sujeitas aos requisitos
processuais da NEPA.

5.1.6 Lei de Planejamento de Emergência e do Direito de Saber da Comunidade

A Lei de Planejamento de Emergência e do Direito de Saber da Comunidade (sigla
EPCRA, do inglês The Emergency Planning and Community Right-to-Know Act) foi aprovada
pelo Congresso em 1986 como a legislação nacional em defesa da saúde pública das
comunidades locais, da segurança e do meio ambiente em relação aos perigos químicos
produzidos pelo setor industrial. A seção 313 da EPCRA exige que a EPA e os estados
estadunidenses coletem dados sobre emissões e transferências de uma lista de produtos
químicos tóxicos que são produzidos, processados ou utilizados acima de uma determinada
quantidade por certas indústrias (42 U.S.C. § 11023).
Ainda que a lei provavelmente possa ser aplicada ao benzeno, ao tolueno e ao xileno produtos químicos utilizados frequentemente na exploração de petróleo e gás - a EPA não
exige que grande parte da indústria de petróleo e gás obedeça a requerimentos de divulgação
da lei nos termos da seção 313. Atividades de extração de hidrocarbonetos não estão incluídas
no “setor industrial” definido pela lei e tampouco estão entre os setores industriais adicionais
incorporados à EPCRA em 1997 (KOSNIK, 2007). A isenção deixa o controle de fluidos
liberados no meio ambiente com a construção de poços e a contenção de fluido para as
agências estatais, que possuem diferentes graus de exigências a respeito da composição do
fluido do fraturamento antes de autorizar a construção de poços.
Muitos requerentes e operadores afirmam que os produtos químicos de perfuração são
informações confidenciais, um segredo comercial. O mesmo argumento é utilizado em relação
à manutenção das fichas de dados de segurança de material (sigla MSDS, do inglês material
safety data sheets) para determinados produtos químicos armazenados no local de perfuração
acima de determinadas quantidades [29 C.F.R. §1910.1200 (b) (2010); 42 U.S.C. § 11005
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(2011)], que tanto a EPCRA quanto a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional (sigla OSHAct,
do inglês Occupational Safety and Health Act) exigem.
Embora a EPCRA determine que os operadores forneçam a MSDS para as comissões
de planejamento de emergência locais, mediante solicitação, ela permite que os operadores
afirmem que certas composições químicas são “segredos comerciais” e, portanto, são isentos
de divulgação (WISEMAN, 2010).
Em suma, o fato de que a EPCRA não se aplica ao setor de extração de petróleo e gás
impede que a EPA e os órgãos estaduais exijam todas as informações sobre os produtos
químicos das empresas petrolíferas.

5.1.7 Lei de Conservação e Recuperação de Recursos

A Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (sigla RCRA, do inglês Resource
Conservation and Recovery Act), de 1976 regulamenta o descarte de resíduos sólidos e
resíduos perigosos. A RCRA dá à EPA autoridade para controlar os resíduos perigosos do
“berço ao túmulo”, o que inclui a geração, o transporte, o tratamento, o armazenamento e a
eliminação de resíduos perigosos (EPA/RCRA, S.D.). O subtítulo C desta lei regula os
resíduos sólidos perigosos, enquanto que o subtítulo D fornece um painel para a regulação dos
resíduos sólidos não perigosos (KOSNIK, 2007).
A definição de resíduos perigosos sob a RCRA é:
[A] o resíduo sólido ou a combinação de resíduos sólidos, que, devido à sua
quantidade, concentração ou características físicas, químicas ou infecciosas podem:
(a) causar ou contribuir de forma significativa para um aumento da mortalidade ou um
aumento de doença grave irreversível ou incapacitante; ou
(b) representar um substancial perigo potencial ou presente para a saúde humana ou
para o meio ambiente quando indevidamente tratado, armazenado, transportado, eliminado ou
manejado [42 U.S.C. § 6903(5)].
Quando a RCRA foi promulgada, a lei abrangia os resíduos resultantes do processo de
desenvolvimento de hidrocarbonetos (COX, 2003). Em 1980, no entanto, o Congresso
concedeu uma isenção temporária para resíduos de “exploração e produção” de petróleo e gás
e determinou que a EPA estudasse se estes resíduos deveriam ser regulados sob o subtítulo C
da ECRA [42 U.S.C. § 6921 (b)(2)(B)]. A EPA, no final da década de 1980, determinou que a
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regulamentação dos resíduos de petróleo e gás como resíduos perigosos era “injustificada”,
devido aos custos significativos que seriam impostos aos produtores de petróleo e gás nos
termos do Regulamento o subtítulo C e que a regulação estatal de resíduos de petróleo e gás
era adequada de maneira geral (WISEMAN, 2010). Sob o subtítulo D, por exemplo, os
resíduos sólidos devem ser armazenados de uma forma que não constituam perigo de
incêndio, à saúde ou à segurança e que não resultem em vazamento [40 C.F.R. § 243.2001(a)]. Geralmente, os resíduos de fraturamento hidráulico são armazenados no local em
tanques ou poços superficiais (EARTHWORKS, S.D.). Se regulados sob o subtítulo C, os
poços superficiais (ou “lagoas de contenção”) exigiriam um forro concebido, construído e
instalado para evitar qualquer migração de resíduos para fora do represamento ao solo
subsuperficial adjacente ou à água de superfície ou à água subterrânea em qualquer momento
durante sua vida ativa [40 C.F.R. § 264.221(a)]. Este é apenas um exemplo das exigências
menos protetoras do subtítulo D, em comparação com o subtítulo C. A indústria de petróleo e
gás também está sujeita a exigências menos rigorosas para o transporte, tratamento e
disposição de resíduos provenientes de campos de petróleo sob o subtítulo D do que seriam
sob o subtítulo C.
Em suma, os resíduos resultantes dos processos de produção de petróleo e gás,
incluindo o gás de folhelho, são isentos da regulação federal sob a Lei de Conservação e
Recuperação de Recursos.
Não obstante, um aspecto significativo das conclusões da EPA é que a agência
reconheceu que alguns resíduos de exploração e produção de petróleo e gás são perigosos e
também encontrou lacunas nos regulamentos estaduais em diversos aspectos relacionados ao
manuseio de resíduos de óleo e gás (WISEMAN, 2010). A EPA decidiu não regular esses
resíduos em si, entretanto ela forneceu o financiamento para a Comissão Compacta
Interestadual de Petróleo e Gás (sigla IOGCC, do inglês Interstate Oil and Gas Compact
Commission) rever os regulamentos estaduais e formar uma organização denominada State
Review of Oil & Natural Gas Environmental Regulations, Inc., ou “STRONGER”
(STRONGER, S.D.a). STRONGER é uma organização sem fins lucrativos que envolve
diversas partes interessadas e é composta por representantes da indústria, grupos ambientais e
autoridades reguladoras, que desenvolveram diretrizes para as regulamentações estaduais em
torno de manuseio e eliminação de resíduos e proteção das águas subterrâneas (STRONGER,
S.D.b). Os estados submetem voluntariamente os seus próprios programas de regulamentação
para a análise da SRONGER, que pode, então, implantar as recomendações propostas através
de um processo de revisão (STRONGER, S.D.c).
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5.1.8 Lei das Espécies Ameaçadas e Lei do Tratado sobre Aves Migratórias

Os operadores de gás de folhelho devem a cumprir as disposições da Lei de Espécies
Ameaçadas e da Lei do Tratado sobre Aves Migratórias. De acordo com a primeira lei, os
operadores são obrigados a consultar o Serviço de Pesca e Vida Selvagem sobre o potencial
dano às espécies listadas e devem garantir uma licença no caso de um provável impacto
adverso proveniente do desenvolvimento do poço que coloque em perigo alguma espécie
ameaçada [16 U.S.C. §1538 (a), 2011]. Nos termos da Lei do Tratado sobre Aves Migratórias,
operadores de gás de folhelho podem ser responsabilizados por qualquer dano a espécies
protegidas e, portanto, devem garantir que as instalações de desenvolvimento de gás não
atraiam e não causem danos a membros de espécies protegidas [16 U.S.C. §703, 707 (2011)].

5.1.9 Lei de Responsabilidade e Conscientização dos Produtos Químicos do
Fraturamento (Lei do FRAC)

Em 2009, a Lei de Responsabilidade e Conscientização dos Produtos Químicos do
Fraturamento, comumente referida como a “Lei do FRAC”, foi introduzida pela primeira vez
na Câmara e no Senado (FRAC Act, 2009). Ela buscava impor a regulamentação federal
sobre o fraturamento hidráulico de duas maneiras: (1) revogando a isenção do fraturamento
hidráulico da Lei de Água Potável Segura (SDWA) e (2) exigindo a divulgação dos
constituintes químicos, mas não as fórmulas químicas patenteadas, de fluidos de fraturamento
hidráulico para o público em geral, bem como a divulgação completa das fórmulas para a
EPA, para os estados e para os profissionais da saúde em casos de emergência médica. A Lei
do FRAC não conseguiu aprovação em 2009. Versões idênticas dos projetos de lei foram
introduzidas em 2011 (FRAC Act, 2011), e, mais uma vez, não obtiveram aprovação. A
legislação foi proposta novamente em junho de 2013, mas não foi aprovada (FRAC Act,
2013).
Controvérsias em torno da prática de fraturamento hidráulico como uma ameaça ao
abastecimento de água potável foram discutidas por um longo tempo. Os defensores do
projeto de lei, em sua maioria grupos de cidadãos e ambientalistas, afirmam que a Lei do
FRAC é um passo necessário e razoável para garantir que o processo de extração de gás
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natural onshore seja feito com segurança e responsabilidade. Eles também acreditam que a lei
federal poderia garantir a proteção da água potável e evitar riscos à saúde das populações
locais, visto que os próprios reguladores da EPA informaram que não podem investigar
adequadamente os casos de poluição ou determinar se o processo de fraturamento pode ser o
responsável (PRO PUBLICA. S.D.).
Os opositores da legislação, principalmente da indústria de gás natural, argumentam
que tal ação federal não é necessária, visto que o fraturamento hidráulico foi regulamentado
assiduamente pelos estados e o atual quadro regulamentar é suficiente para proteger o meio
ambiente, a água potável e a saúde pública. O projeto de lei poderia não apenas tornar a
produção de gás natural através de fraturamento hidráulico economicamente inviável, mas
também provocar queda drástica da produção nacional de gás e uma grande perda de receita
para o governo federal (TRONCHE, 2009).
As leis descritas nesta seção mostram que os legisladores ambientais abrangentes nos
EUA poderiam regular efetivamente a perfuração de gás não convencional no nível federal.
No entanto, devido às isenções da indústria de petróleo e gás natural apreciadas em várias das
principais leis ambientais, o poder regulatório federal é altamente restrito. Cabe aos governos
estaduais a primazia de regular as atividades de exploração e produção dos hidrocarbonetos.
Os diferentes estados têm fundamentalmente diferentes políticas regulamentares. A próxima
avaliará três estados estadunidenses para ilustrar esta situação.

5.2 Regulamentação estadual de gás de folhelho nos EUA

No final do século XIX e início do século XX, a regulamentação da perfuração de
petróleo e gás natural surgiu pela primeira vez nos estados e em algumas cidades dos EUA
com extração ativa naquele momento. Nova Iorque decretou normativas que exigiam que
operadores lacrassem poços abandonados em 1879 e vários estados, incluindo Ohio,
Pensilvânia, Oklahoma e Califórnia adotaram regras para revestimento e lacre dos poços nos
anos subsequentes (GWPC, 2009). Segundo o Ground Water Protection Council (2009), a
maioria desses primeiros regulamentos não foram especificamente concebidos para proteger
águas subterrâneas e superficiais dos impactos da produção de petróleo e gás natural. Seu
objetivo principal era a proteção dos recursos de petróleo dos efeitos da incursão de água e
não a preservação dos recursos hídricos (GWPC, 2009; KANSAL, 2012).
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A década de 1930 presenciou o início dos esforços de conservação de petróleo, com
regulamentos que visavam promover esse hidrocarboneto (o gás natural até então era
considerado uma preocupação muito secundária), através de um desenvolvimento ordenado
de reservatórios de petróleo (GWPC, 2009; KANSAL, 2012). Buscava-se maximizar sua
produção e minimizar a quantidade desse recurso deixada no solo. Alguns estados produtores
de petróleo criaram neste período as “comissões de conservação” ou “comissões corporativas”
para fiscalizar a exploração e a produção. Entre elas estavam: a Comissão de Conservação de
Petróleo e Gás do Colorado (em inglês, Colorado Oil and Gas Conservation Commission), a
Comissão Corporativa de Oklahoma (em inglês, Oklahoma Corporation Commission) e a
Comissão Ferroviária do Texas (em inglês, Texas Railroad Commission), a quem foi dada
autoridade sobre o petróleo e gás, juntamente com o seu mandato inicial sobre ferrovias
(KANSAL, 2012).
No início da década de 1940, a regulação estadual começa a demonstrar preocupação
em relação a determinados riscos para a saúde pública e danos ao meio ambiente com o
surgimento de regulamentos sobre corpos hídricos superficiais e requisitos exigindo que os
operadores limpassem graves vazamentos de petróleo em águas superficiais (GWPC, 2009).
Em conformidade com a aprovação de regulamentos ambientais federais descritos na seção
anterior deste capítulo, os regulamentos estaduais expandiram para proteger os recursos
ambientais e de saúde pública nas décadas de 1960 e 1970.
Atualmente, muitos estados estabeleceram agências específicas (como as comissões de
conservação) para supervisionar e promover o desenvolvimento de petróleo e gás
(WISEMAN, 2012). As agências precursoras que regularam a indústria por muitos anos
tinham conhecimentos técnicos em diversas áreas (SORAGHAN, 2011), o que fez com que
alguns estados, como o Colorado, mantivessem essas comissões de conservação para reforçar
as proteções ambientais relativas à produção de petróleo e gás. Alguns estados deram
autoridade reguladora principal a uma agência ambiental, como a Pensilvânia fez com o
Departamento de Proteção Ambiental da Pensilvânia (em inglês, Pennsylvania Department of
Environmental Protection). O Texas, a exemplo de outros estados, tem uma abordagem
híbrida. A Comissão Ferroviária do Texas tem jurisdição sobre todos os poços de petróleo e
gás no estado (TEXAS NATURAL RESOURCES ANN. §81.051), enquanto que a Comissão
de Qualidade Ambiental do Texas é geralmente limitada à regulação da qualidade do ar e da
apropriação e utilização de águas superficiais (BRADY, 2012) 3.

3

Apêndice A apresenta uma tabela com as principais agências estaduais dos EUA.
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Esta seção descreve as diversas abordagens regulatórias de alguns dos atuais estados
produtores de gás de folhelho4. Os escolhidos são: Texas, Colorado e Pensilvânia. Esses três
estados representam algumas das áreas de extração de gás de folhelho mais ativas nos EUA,
incluindo a Barnett Shale (Texas), Marcellus Shale (Pensilvânia) e Niobrara Shale (Colorado).
A produção destes estados foi responsável por aproximadamente 8.4 trilhões de pés cúbicos
(238 bilhões de m3) (62,47% da produção) de gás de folhelho nos EUA em 2014 (EIA, 2015),
conforme Figura 13.

Bilhões de pés cúbicos

Produção de gás de folhelho por estado 2014 EUA
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Figura 13- Produção de gás de folhelho por estado em 2014 - EUA
Fonte: Elaboração própria com dados da EIA, 2015

Embora o primeiro poço de petróleo tenha sido perfurado em Titusville, na
Pensilvânia, em 1859, nas últimas décadas, a exploração de petróleo e gás tem sido muito
mais comum em estados como Texas e Oklahoma (GWPC, 2009; KANSAL, 2012). Estes
estados, com aperfeiçoamentos na tecnologia de perfuração, foram pioneiros no campo
Barnett Shale do Texas, no entanto, as formações Marcellus subjacentes da Pensilvânia e de
Nova Iorque tornaram-se muito atraentes para os operadores de perfuração. O Marcellus
Shale é o maior campo de gás não convencional nos EUA e o segundo maior campo de gás
não convencional no mundo (PENN STATE EXTENSION, 2011).
O Texas, o Colorado e a Pensilvânia também representam uma variedade de climas
políticos que de maneiras diferentes são mais ou menos inclinados ao papel do governo, da

4

No corpo do trabalho são apresentadas e discutidas as diversas abordagens regulatórias adotadas por três
estados dos EUA: Texas, Pensilvânia e Colorado. No entanto, Apêndice B mostra em tabelas elementos
regulados em 31 estados daquele país, que apresentam produção ativa ou interesse de iniciar o processo de
desenvolvimento local de gás não convencional.
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indústria e das proteções ambientais, bem como apresentam uma diversidade de abordagens à
regulamentação do setor de petróleo e gás (KANSAL, 2012).
O Texas tem uma indústria de petróleo e gás muito ativa, com adoção de um estilo
minimalista de regulamentação com relação à extração de hidrocarbonetos (RAHM, 2011).
A Comissão de Conservação de Petróleo e Gás do Colorado atualizou muitos dos seus
regulamentos, após uma onda de perfuração no início de 2000 (SORAGHAN, 2011).
A Pensilvânia, depois de atingir um boom de perfuração de gás de folhelho a partir de
2008, promulgou uma atualização completa de suas leis de petróleo e gás em fevereiro de
2012 (PA. ACT 13; PA. HB 1950, 2012).
O presente estudo realizou uma comparação das normas estabelecidas pelos estados
selecionados (Texas, Colorado e Pensilvânia) com as diretrizes das melhores práticas da
indústria estabelecidas pelo Instituto Americano do Petróleo (sigla API, do inglês American
Petroleum Institute). As melhores práticas do API são desenvolvidas por especialistas de
vários ramos do setor, incluindo tecnologia e operações, e destinam-se a servir como um guia
para os operadores da indústria no campo. De acordo com o instituto, as diretrizes são
projetadas para atender ou exceder os padrões federais, mantendo-se flexível o suficiente para
acomodar as variações nas regras e condições do estado (API, 2012).
Para maior clareza, os dados são apresentados por elemento regulado (ao invés de
estado) e, geralmente, seguem o processo de desenvolvimento de gás de folhelho, como
mostra Tabela 3.

Tabela 3- Elementos regulados na extração e produção de gás de folhelho
Preparação e desenvolvimento do local
Restrições de recuo para corpos hídricos
Laudo para corpos hídricos pré-perfuração
Cimentação e revestimento
Tipos de cimento
Circulação do cimento
Revestimento de superfície
Revestimento intermediário
Revestimento de produção
Produção
Captação de água para fraturamento hidráulico
Divulgação de informações sobre o fluido de fraturamento
Controle de Emissões Atmosféricas
Continua…
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Continuação
Tabela 3- Elementos regulados na extração e produção de gás de folhelho
Gestão de armazenamento e descarte de resíduos
Licenças de efluentes gerados
Armazenamento de efluentes gerados
Borda livre
Forro das lagoas de contenção
Descarte de resíduos
Acidentes
Prevenção de derramamentos
Prazo para comunicação de acidentes
Elaboração própria

A regulamentação que abrange o desenvolvimento de novos poços é apresentada
inicialmente, seguida pela descrição dos regulamentos sobre a produção. A subseção final
analisa outras intervenções estatais, como prevenção de derramamento e relatórios de
acidentes. A maioria da regulamentação estatal de gás de folhelho aplica-se às fases iniciais
do processo de desenvolvimento. Isso pode indicar que os legisladores e/ou reguladores
estaduais acreditam que a seleção inicial do local e as práticas de perfuração, a cimentação, o
fraturamento hidráulico e o manuseio de efluentes gerados que estão concentrados no início
da vida de um poço são os maiores condutores de risco associados com o desenvolvimento de
gás de folhelho. Por outro lado, relativamente poucos regulamentos estaduais aplicam-se a
poços produtores. É somente quando os poços chegam ao fim da sua vida produtiva que a
supervisão regulatória significativa retorna, governando como e quando os poços podem ser
ociosos ou abandonados (RICHARDSON et al., 2013).
É importante ressaltar que vários regulamentos existentes e discutidos neste estudo
não são voltados especificamente para o fraturamento hidráulico ou para o desenvolvimento
de gás de folhelho, em parte porque foram criados antes do seu atual boom, e, em parte devido
ao fato de que muitas etapas do seu processo de produção não envolvem fraturamento. Desta
forma, os regulamentos abordam pelo menos algum estágio deste desenvolvimento, mas não
foram escritos especificamente para o gás de folhelho. Os regulamentos recentes implantados
em resposta ao rápido aumento da produção de gás não convencional, no entanto, ajudam a
demonstrar algumas das novas preocupações colocadas pela ascensão do fraturamento e
outros estágios da produção de gás de folhelho e verificar como e se os estados têm abordado
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estas preocupações (WISEMAN et al., 2012). Esta abordagem apresenta grande variação,
demonstrada, principalmente, nas modificações da legislação e regulamentação de cada
estado.

5.2.1 Preparação e desenvolvimento do local

O desenvolvimento de gás de folhelho nos EUA é regulado desde o início do processo,
antes de qualquer construção ou perfuração começar. A regulação em muitos estados restringe
o local onde os poços podem ser instalados ou exige testes de águas subterrâneas antes do
início das operações de perfuração. A natureza local da maioria dos estados, os riscos da
produção de gás de folhelho – e a imobilidade de poços e de infraestrutura, uma vez
posicionados - fazem a escolha do local um importante foco de regulamentação
(RICHARDSON, 2013). Isto explica o fato de a maioria dos estados ter algum tipo de
regulamentação que limita a proximidade dos poços em relação a corpos hídricos.

5.2.1.1 Restrições de recuo para corpos hídricos

O recuo do poço em relação a corpos hídricos é amplamente regulado.
O Colorado adotou um esquema complexo no qual o recuo é exigido a partir de
determinadas fontes de água, com restrições mais severas para atividades relacionadas à
perfuração em áreas mais próximas de corpos hídricos. As novas regras de recuo foram
implantadas em todo o seu território do estado em 2013. Anteriormente, o recuo estabelecido
pela regulação estadual dos poços em relação a edifícios era de 350 pés (106,68 m) em áreas
de alta densidade. Com as alterações, o recuo passou a ser de 500 pés (152,4 m) em todo o
estado (2 CR 404-1:317B). A Comissão de Conservação de Petróleo e Gás do Colorado
também propôs melhores práticas de gestão para mitigar os danos ambientais gerados pela
atividade do poço, entre outras alterações nos transtornos e conflitos entre a atividade do poço
e as populações humanas.
Na Pensilvânia, o recuo do poço em relação a poços de água ou edifícios deve ser de
500 pés (152,4 m) (58 PENNSYLVANIA STATUTES 3215). A exigência anterior era de 200
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pés (60,96 m) (58 PENNSYLVANIA STATUTES § 601.205). O estado também ampliou a
distância necessária entre os poços de gás natural e o abastecimento público de água de 200
para 1.000 pés (60,96 m para 304,8 m) e entre os poços e córregos ou áreas alagadas de 100
pés (30,48 m) para 300 pés (91,44 m) (58 PENNSYLVANIA STATUTES 3215; 58
PENNSYLVANIA STATUTES § 601.205).
A Pensilvânia exige um recuo de 300 pés (91,44 m) da água de superfície a partir do
poço vertical, ou 100 pés (30,48 m) a partir da borda da plataforma de perfuração, o que for
maior. Esta exigência constitui-se em uma alternativa para as restrições de recuo e difere-se
da prática usual, que é medir os recuos de construção a partir do poço. Recuos medidos a
partir de outros pontos podem ter igual ou maior importância do mundo real, no entanto, essas
medidas podem ser complexas (58 PA. CODE § 3215).
O Texas tem a abordagem mais branda para proteger os recursos hídricos, uma vez
que parece não exigir qualquer tipo de recuo de abastecimento público de água, poços
privados, ou córregos [TEXAS ADMINISTRATIVE CODE § 3.8(d) (4)].
A melhor prática do API é, sempre que possível, que os sítios sejam localizados longe
de áreas sensíveis, como as águas superficiais e poços de água doce. O instituto também
recomenda que os poços utilizados para o armazenamento de longo prazo de líquidos devem
ser colocados a uma distância adequada da água de superfície para evitar que
transbordamentos atinjam algum corpo hídrico (API HF2, 2010). Como com recuos de
construção, não é possível comparar este padrão diretamente às normas estabelecidas na
maioria dos estados. A norma API pode ser interpretada como mais “rigorosa” do que aquela
estabelecida pelo Texas, que não regula recuo de água.
Segundo Richardson et al. (2013), as restrições de recuo (em relação a edifícios, água
ou outros recursos) geralmente não são abordadas nas licenças. Todos os estados exigem que
os operadores declarem a localização exata (latitude e longitude) do poço em pedidos de
licenciamento, e exigem também descrições detalhadas relevantes para o campo ou outras
linhas de fronteira. Esta informação é usada para confirmar a conformidade com as
regulamentações do espaçamento do poço. Em princípio, ela também poderia ser utilizada
para a regulação de recuo via licença – os reguladores estaduais poderiam se recusar a aprovar
licenças para poços situados muito perto de determinados recursos, mesmo na ausência de um
requisito regulamentar específico de recuo (justificado pela autoridade geral da licença), mas
não foi encontrada nenhuma evidência disso (RICHARDSON et al., 2013).
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5.2.1.2 Laudo para corpos hídricos pré-perfuração

As preocupações com a contaminação das águas subterrâneas são fundamentais para a
apreensão pública sobre a extração de gás de folhelho. Em particular, tem havido grande
controvérsia sobre a origem e a causa de metano ou químicos contaminantes detectados no
abastecimento de água próximo a locais de sua perfuração. Em alguns casos, os testes
realizados pelas autoridades do estado indicaram que o metano ou os contaminantes químicos
pré-datavam o início da perfuração de gás de folhelho. Concluíram que a contaminação tinha
outra origem, mas os moradores locais duvidaram destes resultados por diversas razões
(KANSAL, 2012). Neste contexto, os testes de pré-perfuração são necessários, visto que
estabelecem o nível da qualidade da água em uma área determinada antes da atividade de
perfuração. Se a água subterrânea for encontrada mais tarde contaminada, os resultados dos
testes de pré-perfuração são provas importantes para determinar se a contaminação está
relacionada à atividade de perfuração.
Nos estados em que tais testes são solicitados, a regulação geralmente exige que eles
sejam realizados em pelo menos dois poços de água dentro de um raio específico a partir da
localização proposta do poço de gás. Este raio varia significativamente entre os estados, que
podem exigir testes de pré-perfuração somente em determinadas áreas. O Colorado, por
exemplo, no passado exigia testes no campo Wattenberg, mas atualmente a exigência de
amostragem de águas subterrâneas foi estendida para maioria dos poços de petróleo e gás
(COGCC, S.D.a). O estado, a partir de 2013, mudou suas regras para exigir que até quatro
poços de água sejam testados num raio de meia milha (aproximadamente 805 m) de distância
de poços de petróleo e gás (COGCC, S.D.a).
Os testes de qualidade da água pré-perfuração geralmente se aplicam a poços de água
pré-existentes, mas alguns estados exigem testes de águas subterrâneas sem especificação ou
discriminam um aquífero ou outros corpos hídricos que devem ser testados antes da
perfuração [2 COLORADO CODE REGULATIONS § 404-1:318A (e)].
A Pensilvânia tem uma abordagem única – a legislação de responsabilidade. O estado
não exige formalmente, testes de pré-perfuração. Entretanto, sob a lei estadual, se os testes
não forem realizados antes do desenvolvimento, os operadores ficam proibidos de reclamar
em futuras ações legais que qualquer suposta contaminação das águas subterrâneas era
preexistente. Com efeito, esta é uma regra de mudança de carga. Embora os demandantes
preservem o ônus da prova da existência de alguma contaminação, se esta estiver a 2500 pés
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(762 m) de um poço e no prazo de um ano após a perfuração assume-se que a
responsabilidade seja atribuída ao réu operador a menos que ele apresente um teste préperfuração que comprove a prévia contaminação (58 PA. C.S. § 3218).
Ainda que os testes de água pré-perfuração não sejam obrigatórios, a norma adotada
pela Pensilvânia torna os testes atraentes para os operadores do estado (RICHARDSON et al.,
2013). Na prática, os operadores locais testam a maioria dos poços de água que são cobertos
pela regulação. Um estudo calculou que 90% dos poços de água da Pensilvânia situados a
1000 pés (304,8 m) de poços de gás na Bacia de Marcellus foram testados antes da perfuração
(BOYER, 2012). Este número, no entanto cai para 41%, para poços situados a 3000 (914,4
m) pés dos poços (BOYER, 2012). Vale ressaltar que a Pensilvânia alterou a sua legislação,
ampliando o recuo de 1000 pés (304,8 m) para 2500 (762 m) e o prazo de seis meses para um
ano (58 P.S. 601.208, 2009; 58 PA. C.S. § 3218).
A Pensilvânia também requer que em caso de contaminação ocorrida em virtude da
operação de gás de folhelho o operador forneça um abastecimento de reposição de água. Os
regulamentos estaduais articulam uma série de critérios pelos quais o fornecimento de
substituição deve ser equivalente ao fornecimento anterior, incluindo confiabilidade, custo,
manutenção, controle, qualidade, quantidade e facilidade de manutenção (25 PA. CODE
§78.51).
O estudo não encontrou regras exigindo laudo para corpos hídricos pré-perfuração na
regulação do estado do Texas.
A melhor prática do API sugere o teste de amostras de água a partir de qualquer fonte
hídrica localizada perto do poço antes da perfuração ou antes do fraturamento hidráulico (API
HP2, 2010). A indicação do instituto mostra-se mais rigorosa do que a prática do estado do
Texas, por exemplo, que não exige laudo. No entanto, a comparação direta com os estados,
novamente, não é possível porque, sob a norma do API, a definição de “próximo” é deixada a
critério do operador.

5.2.2 Cimentação e revestimento

Uma vez que a plataforma de perfuração tenha sido construída, a próxima etapa do
processo de produção de gás de folhelho é perfurar o poço de produção.
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A proteção do poço por meio da proteção estrutural adequada na forma de
revestimento (tubos de aço) e cimentação, bem como os mecanismos para controlar explosões
ou blowouts (fluido descontrolado que flui para o poço, devido à alta pressão subterrânea) são
fundamentais para a prevenção da contaminação das águas subterrâneas devido a vazamentos
do poço (GWPC, 2009). Os estados regulam essas proteções detalhadamente, englobando a
profundidade em que o revestimento deve ser instalado, a força da carcaça utilizada, os
requisitos para teste de integridade de cimento e a apresentação de relatórios de perfilagem
pós cimentação e de normas de prevenção de blowout. Isso parece refletir uma visão de que a
correta manutenção da cimentação e do revestimento é essencial para a integridade e
segurança dos poços em longo prazo, particularmente em termos de segurança da água
subterrânea.
Nos próximos itens são apresentados os regulamentos aplicáveis a esta fase de
desenvolvimento. Esses regulamentos podem ser aplicados a todos os poços de gás natural
(ou mesmo todos os poços de hidrocarbonetos), e não apenas nos poços de gás de folhelho
perfurados horizontalmente e hidraulicamente fraturados (RICHARDSON et al. 2013). Para
os estados com uma história de perfuração convencional, estes regulamentos muitas vezes já
existem há dezenas de anos e podem não ter sido atualizados substancialmente considerando
novos julgamentos ou riscos percebidos do desenvolvimento de gás de folhelho. Este não é
necessariamente um problema, o componente vertical de poços de gás não convencional é
bastante similar a um poço convencional, embora a prática de alto volume de fraturamento
hidráulico exerça maior pressão sobre o revestimento e outros componentes (LUSTGARTEN,
2010).

5.2.2.1 Profundidade do revestimento e da cimentação

Revestimento é um tubo de aço de diâmetro variável que separa o poço da rocha
envolvente (Figura 14) (GWPC, 2014). Ele deve ser capaz de resistir a elevados níveis de
pressão, compressão, tensão e forças de flexão a que será submetido durante a operação do
poço (DEANE-SHINBROT, 2014).
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Figura 14- Segmentos de tubulação de aço utilizados no revestimento de poço
Fonte: DEANE-SHINBROT et al., 2014

A fim de diminuir de diâmetro, o revestimento pode ser dividido em quatro tipos
gerais: revestimento condutor, revestimento de superfície, revestimento intermediário e
revestimento de produção.
O revestimento condutor tem o maior diâmetro dos quatro invólucros e uma vez
impulsionado no lugar, ele serve como empilhamento estrutural, mantendo o sedimento não
consolidado no lugar durante a perfuração. Após sua inserção ele é cimentado no local, a fim
de proporcionar a máxima estabilidade e isolar o poço de todas as águas subterrâneas rasas.
Em seguida, segue a perfuração do poço, o lençol freático é ultrapassado e o segundo
revestimento, de superfície é inserido e cimentado. Este revestimento de superfície tem o
objetivo de bloquear a entrada de água para dentro do poço e, ao mesmo tempo, proteger o
lençol freático da contaminação dos fluidos que serão aplicados tanto no prosseguimento da
perfuração quanto no fraturamento hidráulico (DEANE-SHINBROT et al., 2014). Com o
revestimento de superfície definido, seguem-se o revestimento intermediário e de produção,
cada série dentro do revestimento anterior, de maior diâmetro. Isso cria uma sequência de
cilindros concêntricos - a coluna de revestimento. A cimentação circula no intervalo (anel) de
cada camada de revestimento, conforme ilustra figura 15.
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Figura 15- Diagrama de um revestimento de poço
Adaptado de GWPC, 2009

Os estados geralmente seguem uma das duas abordagens quando se trata de regular a
forma como a profundidade do revestimento deve ser instalada. Alguns estados prescrevem
um comprimento necessário para a cobertura do revestimento em todos os casos, enquanto
outros têm requisitos gerais que o revestimento deve ser suficiente para proteger as águas
subterrâneas (e pode prescrever comprimentos necessários se as águas subterrâneas são
encontradas durante a perfuração).
A maioria dos estados usa a regulação de comando e controle, estabelecendo um
mínimo obrigatório para a profundidade do revestimento/cimentação, mas alguns estados
analisam caso a caso ou optam por regulação baseada em desempenho. Os estados também
podem usar uma abordagem híbrida com comando e controle mínimos e exigir ainda uma
cobertura mais profunda, em uma base caso a caso (RICHARDSON et al., 2013).
O Colorado [2 CR 404-1:317(f)] e a Pensilvânia (25 PA. CODE § 78.83.c) exigem
cimentação de 50 pés (15,24 m) abaixo da água potável, enquanto o estado do Texas opta por
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regulação baseada em desempenho, exigindo garantia de que a cimentação seja suficiente para
evitar a migração de fluidos para corpos hídricos subterrâneos (16 TAC § 1.3.13).
A melhor prática do API recomenda que o revestimento de superfície seja de no
mínimo 100 pés (30,48 m) abaixo da fonte subterrânea de água potável mais profunda
encontrada durante a perfuração do poço (API HF1, 2009). O Colorado, a Pensilvânia e o
Texas não atendem a essa recomendação.

5.2.2.2 Tipos de cimento

As práticas de cimentação podem ser reguladas em termos de resistência à
compressão, ao tipo de cimento, ou à circulação em torno do revestimento. Geralmente o
cimento “Classe A Portland” é o tipo de cimento mais utilizado para a fixação do
revestimento. Os tipos de cimento variam por poço e por operador e depende de
características geológicas locais, entre outras condições (GWPC, 2009).
A regulação do tipo de cimento varia entre os estados e não é facilmente quantificável
ou comparável. O Texas [16 TAC § 1.3.13(c)(iii)] e a Pensilvânia (25 PA. CODE § 78.85)
apresentam alguma especificação em relação ao cimento, o primeiro estudando caso a caso e
o segundo com ferramentas de comando e controle. Não foi encontrado, contudo, regra deste
tipo na regulação do estado do Colorado.
A melhor prática do API determina que a seleção de cimento e os cimentos
selecionados, os aditivos e a mistura de líquidos sejam testados em laboratório, com
antecedência, para garantir que eles atendam aos requisitos do projeto do poço (API HF1,
2009).

5.2.2.3 Circulação da cimentação

Como mencionado anteriormente, cada tipo de revestimento sucessivo é cimentado no
local com a cimentação bombeada para baixo do poço e para cima através do anel no lado de
fora do revestimento, mas a cimentação não precisa necessariamente circular todo o caminho
até a superfície em cada camada de revestimento. A quantidade de cimentação circular
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depende da prática do operador e das condições locais, e é fortemente regulada pelos estados.
Estes regulamentos são diferentes dos discutidos acima para a profundidade do revestimento e
da cimentação. As normas de profundidade do revestimento/cimentação em geral, exigem
cobertura da superfície a ser executada e cimentada abaixo de certa distância do lençol
freático. As normas de circulação da cimentação para cada tipo de revestimento regulam até
que ponto uma determinada camada de revestimento deve ser cimentada no local
(RICHARDSON et al., 2013).

5.2.2.4 Revestimento de superfície

Os três estados abordados neste estudo exigem revestimento de superfície, a camada
mais externa do revestimento deve ser cimentada em todo o caminho até a superfície. Esta
regra de cimentação aparece explícita nos seus estatutos ou regulamentos, não como parte de
seu processo de licenciamento [2 CR 404-1:317(h); 25 PA. CODE § 78.83.c; 16 TAC §
1.3.13(a)(2)(B)].
A melhor prática do API é que o revestimento de superfície seja cimentado da base até
o topo (API HF1, 2009), mas se isso não for possível, recomenda-se cimentação em todas as
fontes subterrâneas de água potável. Esta norma combina requisitos de profundidade de
revestimento/cimentação e os requisitos de circulação de cimentação. A exigência relacionada
à cimentação de superfície predominante no Texas, na Pensilvânia e no Colorado corresponde
à recomendação do API.

5.2.2.5 Revestimento intermediário

Os requisitos adstringentes para revestimento intermediário e de produção são muito
mais heterogêneos. O revestimento intermediário geralmente não é obrigatório. É difícil
comparar o rigor dos estados, pois não está claro se a altura de cimentação exigida por aqueles
que têm requisitos quantitativos acima da sapata/zona de hidrocarbonetos são suficientes para
a cimentação se estender acima de quaisquer fontes subterrâneas de água potável expostas
(RICHARDSON et al., 2013).
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A Pensilvânia usa regulação de comando e controle, exigindo a circulação da
cimentação até a superfície (25 PA. CODE § 78.83.c). O Colorado especifica uma distância
de 200 pés (60,96m) acima da zona superior de hidrocarbonetos [2 CR 404-1:317(i)],
enquanto que o Texas exige uma distância de 600 pés (182,88m) acima da sapata [16 TAC §
1.3.13(a)(3)].
O API recomenda que uma quantidade suficiente de cimentação seja distribuída em
todo o revestimento intermediário para isolar todas as fontes subterrâneas de água potável ou
zonas de hidrocarbonetos. Se o revestimento intermediário não for cimentado até a superfície,
no mínimo, a cimentação deve estender-se acima de qualquer fonte subterrâneas de água
potável exposta ou de qualquer zona de hidrocarboneto (API HF1, 2009). A Pensilvânia
atende a exigência do API. É impossível, no entanto, estabelecer uma comparação da
recomendação do instituto com os estados do Colorado e do Texas, pois não se pode
determinar se a altura de cimentação exigida por esses estados são suficientes para o cimento
se estender acima de quaisquer fontes subterrâneas de água potável expostas.

5.2.2.6 Revestimento de produção

O Colorado exige 200 pés (60,96m) acima da zona de hidrocarboneto superior [2 CR
404-1:317(i)]. O Texas exige que a cimentação chegue a 600 pés (182,88m) acima da sapata
[16 TAC § 1.3.13(a) (4)]. A Pensilvânia exige circulação de cimentação de 500 pés (152,4m)
acima da verdadeira profundidade vertical (25 PA. CODE § 78.83.c).
A melhor prática do API sugere a cimentação do revestimento de produção pelo
menos 500 pés (152,4m) acima da formação mais alta onde fraturamento hidráulico será
realizado (API HF1, 2009). O Texas e a Pensilvânia cumprem esta norma, o Colorado não.
É importante ressaltar que os estados propuseram diversas alterações ao revestimento
e aos padrões de cimentação. A alteração mais comum envolve o teste de pressão - vários
estados adicionaram ou propuseram novas exigências que, antes de fraturar, o poço deva ser
testado sob pressão para mostrar que a cimentação e o revestimento podem suportar as
pressões máximas que serão colocadas sobre eles por aquela operação (TEXAS
ADMINISTRATIVE CODE 3.13 et seq.).
Os estados avaliados geralmente requerem observações de um relatório de perfilagem
(variadamente chamado um laudo de aderência, um laudo de cimento, ou semelhantes) para
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demonstrar que a cimentação usada para selar as aberturas entre a parede do revestimento e
entre as camadas de revestimento seja estruturalmente sólida. Alguns estados requerem que os
relatórios sejam apresentados em todos os casos, enquanto outros estados requerem apenas a
apresentação de registros em circunstâncias específicas. A Pensilvânia, o Colorado e o Texas
exigem submissão dos relatórios em todas as circunstâncias [2 COLORADO CODE REGS. §
404-1:308(a); 25 PA CODE § 78.74; 16 TEXAS ADM. CODE §3.16 (b)(c)].
Além dos vários regulamentos estaduais de proteção em caso de falhas do poço, os
estados também regulam os equipamentos e procedimentos de prevenção de blowout. Alguns
estados têm regulamentos, exigindo que esses equipamentos específicos estejam no local,
enquanto outros introduziram regulação baseada em desempenho. No modelo prescritivo, o
Colorado exige que, em áreas de alta densidade, com plataformas de Kelly devem ter gaveta
dupla com gaveta cega e gaveta de tubo (2 COLORADO CODE REGS. § 404-1:603). Por
outro lado, o modelo baseado no desempenho do Texas exige que os equipamentos de
prevenção de blowout devem satisfazer qualquer teste razoável, que possa ser exigido pela
Comissão ou pelo seu representante devidamente creditado [16 TEXAS ADM. CODE §3.13
(b)].

5.2.3 Produção

A produção de gás de folhelho é objeto de menor supervisão estadual do que os
processos de perfuração e de desenvolvimento (RICHARDSON, 2013). Isto ocorre
provavelmente porque os poços de produção são relativamente estáticos em comparação com
a atividade intensiva dos processos de perfuração e fraturamento hidráulico. Na medida em
que os riscos ambientais de poços produtores existem, eles são susceptíveis de serem
resultado de práticas inadequadas (ou acidentes) dessas operações técnicas, salvo exceções.
Poços ativos podem gerar água produzida, que deve ser eliminada adequadamente. As
práticas de água produzida geralmente são reguladas de acordo com as mesmas disposições
para águas residuais produzidas durante o desenvolvimento inicial. Os poços podem ser
refraturados para aumentar a produção e os operadores devem seguir as mesmas normas
estaduais que foram estipuladas para as atividades iniciais de fraturamento (RICHARDSON,
2013).

145

A seguir são apresentados alguns dos requisitos regulatórios relacionados à produção
de gás de folhelho (ainda que não sejam exclusivos desta etapa). São eles: captação de água
para fraturamento hidráulico; divulgação de informações sobre o fluido de fraturamento e
controle de emissões atmosféricas.

5.2.3.1 Captação de água para fraturamento hidráulico

Conforme apresentado no capítulo 2, o fraturamento hidráulico requer que quantidades
significativas de água sejam injetadas no subsolo para fraturar a formação de folhelho e
liberar o gás natural preso, permitindo que este flua e seja conduzido até a superfície. A água
é misturada com fluidos de fraturamento e propantes, mas a grande maioria da solução, que é
injetada no subsolo é água (NYSDEC, 2011). Embora esse volume de água por operação de
fraturamento, mesmo quando multiplicado por muitos poços que podem ser perfurados em
uma determinada área, represente apenas uma pequena fração do consumo anual para todos os
outros usos da água em todo o estado, o impacto na água de fontes específicas que se tornam
sobrecarregadas, especialmente em regiões áridas, pode ser significativo (RAHM et
al., 2012). Em áreas ricas em recursos hídricos a captação de água também pode ser
problemática em pequenos riachos em condições de baixa vazão.
Os regulamentos sobre as retiradas de água e a divulgação da composição dos fluidos
de fraturamento estão entre os regulamentos mais relevantes comuns ao fraturamento
hidráulico. A maioria dos estados apresenta regras para captação de água de superfície e
subterrânea em sua regulamentação geral. Alguns exigem autorização para captação de água,
outros exigem registro e emissão de relatórios e alguns exigem ambos. Há ainda estados que
exigem autorização para todas as retiradas, enquanto outros exigem autorização apenas para
retiradas acima de um limite especificado (RICHARDSON et al., 2013).
A Pensilvânia exige autorização para todas as retiradas de água para fraturamento e
opera modelos de ecossistemas que fornecem a base para rejeitar os pedidos de retiradas de
água que possam colocar pressão sobre os ecossistemas. O estado exige que o operador
apresente um plano de gestão da água ao Departamento Estadual de Proteção Ambiental
(DEP). Este plano deve apresentar o ciclo de vida completo da água utilizada na produção de
gás de folhelho, incluindo a localização e a quantidade média diária da retirada, a taxa
máxima de retirada, uma análise do impacto da captação do corpo hídrico de sua procedência
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(WESTON, 2010; PA DEP, 2010) e um inventário das diversidades naturais, visando
minimizar o impacto negativo sobre a vida aquática e habitat (PA DEP, 2010). A lei da
Pensilvânia determina que o DEP só aprove um plano de gestão de água se o operador
demonstrar que a retirada não afetará negativamente a quantidade ou a qualidade da água na
fonte, tampouco impactará negativamente a qualidade da água na bacia hidrográfica [58
PENN. STAT. § 3211 (m) (2)].
O Texas demanda uma autorização para retirada de água de superfície, mas não para
as águas subterrâneas. O estado também exige relatórios do volume total de água utilizada [16
TEXAS ADM. CODE §3.29 (c)(2)(A)(viii)]. Há ainda a sugestão de incluir o incentivo a
reciclagem ou reutilização de água de refluxo (HOUSE RESEARCH ORGANIZATION,
2012).
O Colorado exige autorização para captação acima de mil (1000) galões
(aproximadamente 3800 litros) por dia. O estado impõe igualmente relatórios de volume total
de água utilizada (2 COLORADO CODE REGS. § 404-1:205A).
A melhor prática do API estipula que a consulta às agências sobre a gestão de água
adequada é essencial e que sempre que possível os operadores devem considerar o uso de
água não potável para a perfuração e o fraturamento hidráulico (API HF2, 2010). Esta
recomendação se encaixa com a prática predominante dos três estados avaliados, que exigem
algum tipo de autorização para retiradas significativas de água.

5.2.3.2 Divulgação de informações sobre o fluido de fraturamento

Os químicos que são misturados à água para fraturar as formações de folhelho e liberar
depósitos de gás recebem uma enorme atenção da imprensa e causam preocupação pública
generalizada sobre a contaminação das águas subterrâneas (GROAT et al., 2012). Até
recentemente, essa preocupação pública era ainda mais intensa, pois os operadores não eram
obrigados a divulgar os produtos químicos que estavam injetando no solo como parte do
processo de fraturamento. Neste cenário de ansiedade, o campo de regulação da divulgação
química tornou-se a área que muda mais rapidamente na regulação do fraturamento hidráulico
nos EUA (RICHARDSON, 2013).
Conforme discutido na primeira seção deste capítulo, a Lei Federal de Água Potável
Segura (SDWA) autoriza os estados a regularem a injeção subterrânea de fluidos, sob a
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orientação da EPA (SDWA §1421). Entre outros requisitos, a aplicação da SDWA para
fluidos de fraturamento requer inspeção, monitoramento, manutenção de registros e relatórios
por parte dos reguladores estaduais [SDWA §1421 (b) (1) (C)]. Na prática, isso
provavelmente exigiria a divulgação da composição do fluido de fraturamento. Com a emenda
de 2005 à Lei Federal de Água Potável Segura excluindo os fluidos de fraturamento (exceto
óleo diesel), o tema de divulgação de fluido tornou-se controverso, com grupos ambientalistas
(e alguns grupos da indústria) pedindo para que os estados exijam a divulgação independente
de lei federal (RICHARDSON et al., 2013). Muitos estados têm feito isso. A maioria conta
com um banco de dados na internet - o site FracFocus - que foi financiado pelo Departamento
de Energia dos EUA. O Departamento do Interior dos EUA também emitiu um projeto de
regras que exigem a divulgação do fluido de fraturamento para poços perfurados em terras
federais (BLM, 2013) e a EPA indicou que vai exigir a divulgação sob a Lei de Controle de
Substâncias Tóxicas (EARTHJUSTICE, 2011).
A regulação dos três estados pesquisados exige atualmente algum tipo de divulgação
do fluido de fraturamento, mas este resultado não pode ser generalizado para todos os estados
estadunidenses. O nível de detalhe da divulgação exigida aos reguladores e ao público difere
entre os estados. Nem todos eles exigem a divulgação de todos os produtos químicos
utilizados para complementar as Folhas de Dados de Segurança do Material (MSDS) exigidas
para determinados produtos químicos perigosos armazenados em quantidades acima de
10.000 libras (4535,93 kg), sob as leis federais Lei de Planejamento de Emergência e do
Direito de Saber da Comunidade (EPCRA) e a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional
(OSHAct). As MSDS também não detalham os componentes do material. A Halliburton, por
exemplo, postou uma ficha de segurança de aditivos para fluido de fraturamento em seu sítio
eletrônico para fins de divulgação, sem listar quais são esses aditivos (SORAGHAN, 2010).
Algumas partes interessadas argumentam que limitar-se à divulgação de dados das
MSDS é insuficiente devido à falta de detalhamento dos dados, às isenções previstas e aos
produtos químicos utilizados que não estão listados como perigosos, embora possam pôr em
perigo a saúde humana e ambiental (THE WILDERNESS SOCIETY, 2011).
Diversas normas estaduais apresentam outras isenções, incluindo os segredos
comerciais. Todos os estados com os requisitos de divulgação química preveem isenções para
produtos químicos considerados como informações comerciais confidenciais, tornando essas
regras insuficientes para aliviar as preocupações do público.
Os três estados abordados nesta revisão tomam medidas para complementar a
divulgação básica das MSDS, apesar de terem feito isso de maneira um pouco diferente [2
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COLO. Code Regs. §404-1:205A; 58 PA. STAT. §3222.1 d (2); 16 TEX. ADM. COD E
§3.29 c (4), f (1)].
A Pensilvânia obriga a divulgação do percentual do volume de cada um dos aditivos
no fluido de estimulação (25 PA. CODE § 78.122.b.6).
O Colorado começou a exigir a divulgação através do site da FracFocus desde 1° de
abril de 2012. As alterações exigem informações específicas relacionadas com fraturamento
hidráulico a serem divulgadas publicamente, com exceção de produtos químicos não
intencionalmente adicionados ao fluido de fraturamento hidráulico ou informações
consideradas segredo comercial [COGCC, Cause N° 1R and Order N° 1R-114, Rule 205A (a)
(b) (c) (d)].
O Texas em 17 de junho de 2011, com a aprovação da Lei HB 3328, tornou-se o
primeiro estado nos EUA a impor a divulgação pública em um sítio nacional (FracFocus) dos
produtos químicos de fraturamento, juntamente com volumes de água necessários, com
exceção de informações exclusivas, para todos os poços com licença emitida de perfuração a
partir de 1° de fevereiro de 2012 (NEGRO, 2012; THORN, 2012). O operador deve fornecer
as informações retidas para profissionais de saúde e equipes de emergência em caso de uma
lesão ou outro acidente causado por ou atribuíveis à operação de fraturamento.
O API sugere que os operadores estejam preparados para divulgar as informações
acerca dos componentes químicos e estabelece como melhor prática a utilização de aditivos
que, na medida do possível, apresentem risco mínimo de possíveis efeitos adversos para a
saúde humana (API HF2, 2010).

5.2.3.3 Controle de Emissões Atmosféricas

O processo de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico de um poço é
responsável por uma variedade de emissões atmosféricas, incluindo óxidos de azoto,
monóxido de carbono, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis (COV, sigla
comumente vista como “VOC”, do inglês Volatile Organic Compound) e poluentes
atmosféricos perigosos, como o benzeno (US EPA, 2012). Apesar de muitas destas
substâncias serem reguladas sob a Lei do Ar Limpo, a maioria das operações de produção de
petróleo e gás historicamente não têm sido sujeita a esses controles porque tal lei concentra-se
em “fontes principais” (fontes que emitem anualmente um número mínimo de toneladas de
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um determinado poluente), enquanto que poços de gás individuais não atendem a esses
mínimos e são, portanto, considerados “fontes secundárias” (WISEMAN et al., 2011). A EPA
divulgou novas regras em Abril de 2012, as quais melhoram a regulação da poluição
atmosférica proveniente da indústria de petróleo e gás natural em âmbito federal (muito do
que é delegado e realizado em nível estadual) (US EPA, S.D.a). Além da legislação
estabelecida em nível federal, os estados têm liberdade para implantar programas de controle
de fontes menores, e alguns o fizeram em resposta às emissões atmosféricas resultantes da
produção de gás natural.
A regulação do Colorado, por exemplo, exige que os tanques de condensado, tanques
de petróleo bruto e reservatórios de água produzida com potencial de emitir pelo menos cinco
toneladas de COVs por ano devem capturar 95% de seus COVs quando esses tanques
estiverem localizados dentro de um quarto de milha (402,34 m) de instalações como escolas,
asilos e prisões em alguns municípios [2 COLORADO CODE REGS. § 404-1:805 (b)(2)].
O Texas e a Pensilvânia também implantaram programa de monitoramento de
emissões atmosféricas provenientes de sítios de desenvolvimento de gás de folhelho em 2010
(TCEQ, S.D.; PA DEP, 2011).

5.2.4 Gestão de armazenamento e descarte de resíduos

5.2.4.1 Licenças de efluentes gerados

A Lei da Água Limpa exige que os operadores de gás de folhelho obtenham licenças
gerais de efluentes. Os regulamentos desta lei federal são geralmente implantados por
agências estatais e como parte do processo de aprovação os operadores devem apresentar uma
notificação de intenção, bem como um plano de prevenção de poluição de efluentes gerados
para a agência estatal adequada (WISEMAN, 2012).
O Texas parece seguir as diretrizes da EPA nos termos dessa lei e exige que os
operadores requeiram licenças de efluentes gerados como exigido pela legislação federal
(WISEMAN., 2012). As licenças emitidas por esse estado, em conformidade com os
requisitos da Lei da Água Limpa, servem para controlar a sedimentação dos cursos de água
perto da plataforma de perfuração e limitar a quantidade de poluentes, como óleo diesel e
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outros produtos químicos, que entraria em hidrovias devido a vazamento proveniente de
equipamentos e da atividade industrial em geral (WISEMAN, 2012).
A Pensilvânia diferencia entre os diversos tipos de cursos de água de superfície que
são susceptíveis de serem afetados pelo fluxo de águas residuais. Um plano de controle de
erosão e de sedimentos é exigido para alterações a superfícies de terras de menos de 5000 pés
quadrados (464,52 m²), se o escoamento fluir em “alta qualidade” ou “valor excepcional”,
conforme definido pelo código do estado. Uma licença mais geral, chamada de “Licença
Geral de Instalações de Gestão de Efluentes e Controle de Erosão e Sedimentos para a
Exploração, Produção, Processamento, Tratamento ou Operações de Petróleo e Gás”, é
exigida para qualquer alteração de terra acima de 5 acres (aproximadamente 20234m²)
(GOVERNOR’S MARCELLUS SHALE ADVISORY COMMISSION, 2011).
O Colorado exige que os operadores desenvolvam um plano de gestão de resíduos de
exploração e produção [2COLO. CODE REGS. § 404-1:216 (e)].

5.2.4.2 Armazenamento de efluentes gerados

Entre 10 a 50% do fluido de fraturamento injetado retornam para fora do poço,
variando de acordo com as características geológicas do campo e do poço (YOXTHEIMER,
S.D.). Estes fluidos de flowback, bem como os fluidos produzidos durante os processos de
perfuração e de fraturamento, incluindo aparas de perfuração, fluidos de perfuração (também
conhecidos como lamas de perfuração), água produzida são geralmente armazenados no local
da plataforma de perfuração ou nas proximidades, em lagoas de contenção ou em tanques de
aço antes do descarte final. Os estados regulamentam o armazenamento de resíduos, pois eles
podem contaminar o solo e a água, causando danos aos seres humanos, aos animais selvagens
e ao gado (WISEMAN et al., 2011).
As opções disponíveis aos operadores para armazenamento temporário de águas
residuais variam muito entre os estados e dentro de cada estado, dependendo do tipo e da
composição das águas residuais. Diferentes resíduos têm viscosidade, toxicidade e outras
características diferentes e, portanto, são regulados de forma diferente. Os fluidos são mais
comumente armazenados em lagoas de contenção abertas ou em tanques fechados. Alguns
regulamentos estaduais mencionam armazenamento de águas residuais em fossos, containers,
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represamentos e valas, mas tudo isso pode ser considerado subtipos de poços ou tanques
(RICHARDSON et al., 2013).
As necessidades de armazenamento de fluido podem variar durante o curso do
processo de desenvolvimento de gás de folhelho. Os fluidos de fraturamento devem ser
armazenados antes do uso e as águas residuais pós-fraturamento, incluindo fluidos de
flowback e fluidos produzidos, também devem ser armazenados antes do descarte. Há muitos
tipos diferentes de poços, incluindo poços permanentes e temporários, ou, mais
especificamente, poços de conclusão, poços de reserva, poços de lama, poços de sedimentos,
poços de teste, os poços de circulação, poços de emergência, poços de exploração, poços de
perfuração, poços de barro, poços de água condensada, poços de evaporação e poços de
descarte. Os estados variam na forma como eles definem e regulam as diferentes espécies de
poço. Cada tipo de poço é aprovado para armazenar certos tipos de fluidos e nem todos os
tipos de fluidos podem ser armazenados em lagoas de contenção em um mesmo estado
(RICHARDSON et al., 2013).
É importante notar que existe uma diferença significativa entre permitir que as lamas
de perfuração sejam armazenadas em lagoas de contenção e permitir que o flowback ou
fluidos produzidos sejam dispostos da mesma maneira. As lamas de perfuração não tem a
mesma mistura química que o flowback e os fluidos produzidos (NYSWRI, 2012) e, segundo
especialistas, os derrames de lama de perfuração não são uma prioridade, enquanto que fluido
de flowback, fluido produzido, e derrames de fluidos de fraturamento são (KRUPNICK et al.,
2013).
A lagoa de contenção é um método comum de armazenamento de resíduos de
processos de perfuração e fraturamento. Os três estados avaliados regulam ou fornecem
algumas diretrizes sobre como os poços devem ser construídos e sobre a eficácia dos mesmos
na conservação dos resíduos.

5.2.4.2.1 Borda livre

Além da questão de permissão das lagoas de contenção para algumas ou todas as
águas residuais, os estados regulam características específicas desses poços com regras
destinadas a reduzir a probabilidade de derrames ou vazamentos. Dois dos tais regulamentos
mais comuns e mais importantes são o revestimento do poço e a borda livre - a diferença entre
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a parte superior de um poço e o seu nível máximo de fluido. A borda livre é importante para
prevenir a sobrecarga de líquidos, em particular durante e após a chuva intensa
(RICHARDSON et al., 2013). O Colorado e a Pensilvânia exigem bordas livres de 02 pés (61
cm) [2 CR 404-1:902(b); 25 PA Code § 78.56(a)(4)(i)].
A melhor prática do API determina a construção de lagoas de contenção com uma
borda livre suficiente para impedir transbordamento sob precipitação (API, 2009a). É difícil
determinar se os regulamentos dos estados atendem a essa recomendação porque o instituto
não estipula exatamente a altura, mas seria necessária muita chuva para transbordar um poço
com o padrão da borda livre de dois pés (61 cm) exigido pelos estados do Colorado e da
Pensilvânia. O estudo não encontrou indícios de regulação do estado do Texas envolvendo
este requisito.

5.2.4.2.2 Forro das lagoas de contenção

Para os forros das lagoas de contenção, alguns estados estabeleceram padrões de
desempenho em termos de condutividade hidráulica aceitáveis. Por exemplo, a Pensilvânia
especifica que o revestimento do poço deve ter uma condutividade hidráulica de não mais que
1x107 cm/seg. (PA CODE §78.56). Outros estados procuram limitar a infiltração do poço,
especificando uma espessura mínima necessária do forro. O Colorado exige que, dentro das
zonas de amortecimento média e externa, os poços tenham um revestimento sintético de
espessura de 24 mil (0,61 milímetros) e uma base de solo compactada de 12 polegadas (2
COLO CODE REGS. § 404-1:904 RULE 317B).
O Texas regula os forros da lagoa em seus processos de licenciamento (Texas RRC,
S.D.).
A melhor prática segundo o API é que dependendo dos líquidos que estão sendo
colocados no represamento, a duração do armazenamento e as condições do solo, um forro
impermeável pode ser necessário para evitar a infiltração de fluidos no subsolo (API HF2,
2010). Esta recomendação não tem precisão suficiente para significativamente comparar a
legislação estadual que requer explicitamente forros nas lagoas de contenção.
Os três estados também regulam outros aspectos em relação à localização, à
construção e à estrutura das lagoas de contenção.
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O Colorado também acrescentou uma provisão que no momento da construção inicial,
os poços de água produzida não podem situar-se a menos de duzentos (200) pés (60,96 m) de
qualquer unidade de construção (2 COLO. CODE REGS. § 404-1:605f).
Alguns poços são usados como prevenção e controle de derramamento de dispositivos,
em vez de armazenar diretamente resíduos. A Pensilvânia adicionou uma nova exigência de
que, para o sítio de poços não convencionais, as áreas onde quaisquer aditivos, produtos
químicos, óleos ou combustíveis são armazenados devem ter capacidade de contenção
suficiente para acomodar o volume do maior recipiente armazenado na área de mais de 10%
para permitir a precipitação, a menos que o tanque tenha contenção secundária individual [58
PA. C.S. § 3218.2(d)]. O estado também adicionou um novo requisito exigindo estruturas de
contenção em locais de poços não convencionais, suficientemente impermeáveis e capazes de
conter o material de resíduos derramado até que ele possa ser removido ou tratado [58 PA.
C.S. § 3218.2(d)].

5.2.4.3 Descarte de resíduos

Uma das partes finais do processo de extração de gás de folhelho envolve descartar os
resíduos produzidos durante a perfuração e o fraturamento hidráulico do poço. Como
observado anteriormente, os principais produtos residuais são aparas de perfuração, fluidos de
perfuração, água de flowback e água produzida. O processo de desenvolvimento do gás de
folhelho, com seu uso de fraturamento hidráulico, provocou um aumento significativo no
volume de fluidos que devem ser descartados. Enquanto os estados estabeleceram
procedimentos e regulamentos em vigor para lidar com a eliminação de detritos de perfuração
e fluidos de perfuração, muitos estados têm se esforçado para se adaptar aos grandes volumes
de água de flowback e água produzida como um efeito colateral do desenvolvimento de gás de
folhelho (WISEMAN et al., 2011).
Uma opção para fluidos de flowback é sua reciclagem para uso em operações futuras
de fraturamento. Apesar de não ser muitas vezes discutida nos regulamentos do estado,
assume-se que ela seja legal em todos os estados. Além da reciclagem, as opções para a
eliminação do fluido incluem injeção subterrânea, tratamento em uma instalação de
eliminação, lagoas/fossos de evaporação, aplicação de terra, ou descarga em águas de
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superfície (RICHARDSON et al., 2013). Os itens apresentados a seguir descrevem quais
destas opções estão disponíveis nos três estados analisados.
Uma ressalva importante é que os regulamentos podem restringir as opções de
eliminação de certos tipos de águas residuais ou outros fluidos subprodutos do
desenvolvimento de gás de folhelho. Alguns estados, no entanto, não diferenciam entre os
quais os tipos de resíduos estão abrangidos por cada regra. Em muitos casos, as licenças são
necessárias antes da eliminação dos resíduos.

5.2.4.3.1 Injeção subterrânea

A injeção subterrânea de resíduos líquidos é permitida na Pensilvânia, no Texas e no
Colorado. Esses estados regulam a prática de alguma forma. Entretanto, a geologia local pode
fazer a injeção subterrânea impraticável (Pensilvânia é um exemplo notável) (ABDALLA et
al., 2011). Os pormenores das restrições de injeção subterrânea e regulamentos variam entre
os estados.
Alguns estados começaram a modificar as práticas gerais de poços de injeção,
incluindo, por exemplo, o fechamento temporário de certos poços. O Colorado acrescentou
uma exigência de garantia financeira para instalações de superfície e estruturas anexas a poço
de injeção comercial de Classe II, em que os operadores devem pagar US$ 50.000 para cada
instalação (2 COLO. CODE REGS. § 404-1:702).
O API diz que a eliminação de fluidos de flowback através de injeção subterrânea,
onde uma zona de injeção estiver disponível, é amplamente reconhecida como sendo
ambientalmente saudável, é bem regulada e tem se mostrado eficaz (API HF2, 2010).
É importante ressaltar, contudo, que poços de controle de injeção subterrânea podem
causar a contaminação de fontes de água subterrânea e atividade sísmica localizada, se não
forem devidamente construídos e operados (WISEMAN et al., 2011).
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5.2.4.3.2 Descarte em estações públicas de tratamento

A injeção subterrânea é a opção de eliminação mais mencionada explicitamente e
permitida pelos regulamentos dos estados, seguida pela eliminação de efluentes em estações
públicas de tratamento (RICHARDSON et al., 2013). Ambos os mecanismos de eliminação
apresentam riscos ambientais e à saúde se não forem controlados adequadamente.
As estações públicas de tratamento são normalmente concebidas para o tratamento de
resíduos de esgoto doméstico e não para tratar efluentes industriais. Como resultado, se a água
de flowback e a água produzida provenientes de poços de gás de folhelho não forem
adequadamente pré-tratadas antes de serem descartadas em uma estação pública de
tratamento, os níveis totais de sólidos dissolvidos, substâncias radioativas que ocorrem
naturalmente e outros contaminantes podem permanecer na água, apesar do processo de
tratamento e entrar no ambiente quando a estação pública liberar a água após o procedimento
(WISEMAN et al., 2011).
A EPA regula as estações públicas de tratamento no âmbito da Lei da Água Limpa e
regula poços de controle de injeção subterrânea sob a Lei da Água Potável Segura (US
EPA/POTW, S.D.b; US EPA/UIC, S.D.c). Diversos estados também têm complementado os
regulamentos federais com suas próprias normas e restrições em relação ao descarte. Alguns
introduziram regulamentações que exigem que os operadores criem um plano de gestão da
água e eliminação de resíduos antes da perfuração de um poço, bem como a elaboração de
relatórios sobre os volumes e as práticas de eliminação reais. A Pensilvânia exige que os
operadores criem uma estratégia de redução da fonte de águas residuais e maximizem a
reutilização de flowback e de água produzida (25 PA. CODE §95.10).
Embora alguns estados continuem a usar as estações públicas de tratamento para
processamento e eliminação de águas residuais provenientes do desenvolvimento de gás de
folhelho, a EPA expressou preocupação sobre a capacidade e adequação dessas instalações
para tratar adequadamente esses resíduos (US EPA, 2011e). Em abril de 2011, o
Departamento de Proteção Ambiental da Pensilvânia, seguindo orientações da EPA, solicitou
que os operadores não enviem mais os seus resíduos para as estações públicas de tratamento.
Desde então, parece que a maioria dos operadores está reutilizando as águas residuais ou
enviando-as para fora do estado para a eliminação (WISEMAN et al., 2011).
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5.2.4.3.3 Outras formas de descarte

Os estados oferecem uma variedade de opções de escoamento de águas residuais
(incluindo flowback e águas produzidas), fluidos de perfuração, lamas e cortes. Após o
tratamento, os fluidos podem ser descarregados nas águas de superfície, enterrados, aplicados
na terra ou em estradas, ou qualquer outro destino (RICHARDSON et al., 2013).
A regulação do Texas explicitamente permite que as águas residuais sejam
descarregadas em águas de superfície, sob determinadas condições, geralmente após a
aprovação de solicitação, autorização ou análise caso-a-caso [16 TAC § 1.3.3(8)].
Alguns estados têm regulamentos específicos para a reutilização de águas residuais,
embora não seja obrigatória em nenhum dos estados pesquisados.
Quanto à opção de aplicação dos resíduos na terra, o Texas tem as restrições mais
específicas, permitindo a operação somente para fluidos e aparas de perfuração à base de água
com menos de 3000 miligramas de cloretos por litro (se for maior, eles podem ser eliminados
por enterramento).
A Pensilvânia, no entanto, permite que todos os detritos de perfuração sejam
eliminados através de aplicação na terra.
O Colorado especifica que fluidos de perfuração podem ser secos e enterrados em
covas somente em terras não cultiváveis.
A melhor prática segundo o API é que os operadores considerem as opções de
reciclagem de fluido de fraturamento (API HF2, 2010) e que as opções de descarte incluam
land spreading (espalhamento em terra), road spreading (dispersão em vias pavimentadas),
on-site burial (enterro no local), lagoas de contenção locais, injeção anular, poços de injeção
subterrânea, descarga de fluidos regulamentada e autorizada, incineração, e instalações
comerciais fora do sítio.

5.2.4.3.4 Transporte de águas residuais

As águas residuais não reutilizadas, recicladas ou descartadas no local devem ser
transportadas para outro local para eliminação, por vezes, em tubulações, mas geralmente por
caminhão.
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Alguns estados regulam esse transporte de águas residuais e/ou exigem que ele seja
monitorado e gravado, variando em relação à exigência de licenças e de registros por parte
das empresas de transporte.
Geralmente são exigidos requisitos de manutenção de registros, que incluem o nome
do operador e do transporte, a data em que efluente foi retirado do local, o local em que ele foi
retirado, a localização da instalação de eliminação ou de destino do embarque, o tipo de fluido
a ser transportado, o volume e o tipo de eliminação.
O Colorado e a Pensilvânia exigem a manutenção de registros por cinco (05) anos [2
CR 404-1:907(b); 58 PA. CODE § 3218.3]. O Texas requer licença e manutenção de registros
[16 TAC § 1.3.3(8)(f)].
Segundo recomendações do API, as águas residuais devem ser transportadas em
tanques fechados, em caminhões-tanque compatíveis ou em um sistema de tubulação (API
HF3, 2011), mas o instituto não recomenda especificamente as práticas de manutenção de
registros.

5.2.5 Acidentes

5.2.5.1 Prevenção de derramamentos

Os derramamentos de substâncias perigosas tais como óleo diesel, fluidos de
fraturamento e resíduos podem acontecer de várias maneiras e colocar em risco a saúde
pública e o meio ambiente. Por exemplo, há risco de ocorrência de derramamentos durante o
transporte de material, durante o processo de injeção de fraturamento hidráulico, em poços de
armazenamento, ou durante a transferência do poço para uma lagoa de contenção ou
reservatório, entre outras possibilidades. (WISEMAN et al., 2011)
Conforme apresentado na seção anterior, a Lei de Responsabilidade, Compensação e
Resposta Ambiental Abrangente (CERCLA) exige dos operadores relatórios de vazamentos
de substâncias perigosas acima de um determinado limite e pode obrigar os operadores a
pagarem os custos de limpeza (US EPA/CERCLA, S.D.). Os estados aplicam vários
regulamentos para complementar as áreas cobertas por esta lei federal, tais como requisitos de
informação e limpeza de derramamentos, e também em áreas não cobertas pela CERCLA,
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como a implantação de medidas de prevenção de vazamento. Tais regras devem ser
obedecidas pelos operadores de gás de folhelho (bem como outros operadores de petróleo e
gás).
A Pensilvânia, por exemplo, determina que o operador desenvolva programas de
prevenção e controle de derramamento envolvendo medidas preventivas e planos de
contenção em caso de vazamento (PA DEP, 2011).
O Colorado diferencia derrames que afetam as fontes de água e derrames que não
afetam. O estado exige também que qualquer derramamento que impacte as fontes de água
sejam comunicados e que o lançamento de mais de cinco (05) barris de materiais perigosos à
terra seja reportado [2 COLO. CODE REGS. 404-1:337, 906(b); COLO. REV. STAT. §25-8601(2)].
Dos estados abordados, o Texas é o único estado que não especifica as medidas de
prevenção e controle de derramamento em nível estadual. Sua seção de regulamentos
intitulada “Prevenção e controle de derrames” evidencia a elaboração de relatórios e a limpeza
de derramamentos, mas não inclui medidas de prevenção (TX ADMIN. CODE. 30 TAC 327).

5.2.5.2 Prazo para comunicação de acidentes

Geralmente, os acidentes de poços de gás de folhelho, como derramamentos,
vazamentos, incêndios ou explosões, devem ser comunicados aos órgãos reguladores
estaduais dentro de um curto espaço de tempo. Os operadores devem acompanhar este
relatório inicial mediante a apresentação de um relatório escrito, detalhando o acidente dentro
de um determinado número de dias (RICHARDSON et al., 2013).
O Colorado exige que o acidente seja comunicado 24 horas após a descoberta [2 CR
404-1:906(b)]. O prazo estipulado pela Pensilvânia é de duas horas (25 Pa. Code § 78.66). O
Texas solicita que a comunicação seja feita imediatamente [16 TAC § 1.3.20(a) (i)].
A melhor prática do API sugere que um derramamento ou vazamento deva ser
comunicado prontamente (API HF3, 2011). A definição do termo “prontamente” pode ser
interpretada como notificação imediata, mas não necessariamente. Isso torna impossível a
comparação da recomendação do API com a regulação dos estados.
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5.3 Regulamentação local de gás de folhelho nos EUA

O desenvolvimento de gás não convencional e o consequente aumento de operações de
fraturamento hidráulico nos EUA têm contribuído para as economias estaduais e locais e,
paralelamente, despertado a preocupação pública em todo o país sobre diversas questões,
principalmente em relação ao uso e aos riscos de contaminação da água potável. No entanto,
são os moradores de vilas e cidades onde ocorre a produção de gás de folhelho que lidam mais
diretamente com benefícios e riscos. A população e o meio ambiente próximos aos locais de
perfuração, estações de compressão, eliminação de resíduos, entre outros tipos de atividade
sentem alguns dos impactos mais diretos das operações envolvidas no desenvolvimento de
gás natural. Algumas dessas externalidades são positivas e incluem a criação de empregos
para moradores, o estímulo econômico para as empresas da região, uma base tributária
alargada das jurisdições políticas locais e a riqueza gerada por meio de royalties, salários,
aluguéis e gratificações pagas.
Há, entretanto, muitos desafios percebidos em nível local como: ruído produzido por
perfuração, fraturamento hidráulico e compressão de gás natural; poluição luminosa das
operações industriais; trânsito e danos às estradas causados por grandes caminhões que
transportam a água, equipamentos e produtos químicos; e pressão sobre os recursos locais,
tais como água, escolas e instalações médicas; entre muitos outros impactos vivenciados pelos
vizinhos da exploração de gás de folhelho (KANSAL et al., 2013).
Diante de tais desafios, as comunidades dispõem de autoridade reguladora local
limitada, contida numa estrutura de regulamentação federal e estadual para o desenvolvimento
do gás não convencional. A lei estadual determina a extensão da autoridade que os municípios
podem exercer, incluindo a maneira como eles podem promulgar leis ou regulamentos
relativos à perfuração de gás. Os estados conferem, portanto, diferentes níveis de autoridade
reguladora às jurisdições locais. Alguns estados permitem que os municípios e condados
exerçam ampla margem de apreciação no controle do desenvolvimento de gás de folhelho em
suas jurisdições, enquanto outros estados preferem minimizar o critério local, em favor da
implantação de um regime regulatório estadual uniforme (KANSAL et al., 2013).
Muitos estados autorizam municípios a promulgarem decretos gerais de utilização de
terra, tais como portarias de zoneamento, que especificam onde pode ocorrer certo
desenvolvimento industrial, como a indústria de alto impacto e a perfuração de gás natural
(NEGRO, 2012). Na medida do possível os municípios têm adotado uma variedade de
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abordagens para a regulação da produção de gás de folhelho. Alguns passaram interdições,
que proíbe o processo de fraturamento hidráulico, em particular, ou a perfuração de gás em
geral. Outros permitem essas operações, mas limitam essa atividade para certas partes do
município, através de zoneamento ou a imposição de requisitos específicos de recuo.
Finalmente, alguns municípios regulam a forma como deve ocorrer o fraturamento hidráulico,
abordando questões como o tráfego de caminhões, o ruído, os impactos visuais e odores. Esta
categoria de regulação, por vezes, inclui requisitos de licenciamento e a imposição de taxas de
impacto (GOHO, 2012).
Alguns municípios proibiram completamente a perfuração de gás ou fraturamento
hidráulico dentro de seus limites (FOOD & WATER WATCH, S.D.).

O banimento

apresenta-se como a maneira mais simples de um município evitar os impactos à saúde
pública e ao meio ambiente associados ao desenvolvimento de gás de folhelho, no entanto,
este é o tipo de ordenação que provoca maior resistência das companhias de gás e de alguns
proprietários de terras. O banimento é também, mais propenso a ser derrubado no tribunal que
um decreto-lei de zoneamento mais limitado (GOHO, 2012).
Os municípios também podem optar por restringir o local em que a extração de gás
natural ocorre dentro de seus limites, como opção ao banimento. Tais restrições de localização
podem assumir duas formas. No primeiro caso, o município pode alterar a sua portaria de
zoneamento para excluir as atividades relacionadas à extração de gás em certas áreas, tais
como zonas residenciais, ou limitá-las a determinadas zonas, como as áreas industriais. Outra
variação é a de permitir a perfuração de gás em algumas áreas apenas como uma utilização
condicionada. Às vezes, essas restrições focam a extração de gás em particular, enquanto que
em outros casos, o município restringe a localização de todos os tipos de atividade industrial,
incluindo a extração de gás de folhelho (GOHO, 2012).
No segundo caso, um município pode exigir que os poços e equipamentos associados
sejam localizados a uma distância mínima de locais especificados. Tais requisitos de recuo
visam impedir que as operações de fraturamento hidráulico ocorram muito perto de áreas que
apresentam preocupações especiais à saúde, à segurança ou ao meio ambiente. Assim, alguns
municípios têm exigido que os poços sejam mantidos longe de cursos de água, parques,
edifícios habitados, edifícios públicos, ou escolas (GOHO, 2012).
Na prática, observa-se que os governos estaduais e os tribunais estão mais propensos a
permitir as leis de zoneamento decretadas pelos municípios e condados, visto que estas se
alinham mais estreitamente com a autoridade de uso da terra que as jurisdições locais exercem
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do que permitir os regulamentos operacionais como os requisitos de recuo que são
frequentemente incluídos nos regulamentos estaduais (KANSAL et al., 2013).
Muitas empresas de gás natural contestam a regulação atual. Estas empresas estão
preocupadas com a “colcha de retalhos” de regras inconsistentes em diferentes partes do
estado que precisam enfrentar (GOHO, 2012). O banimento do fraturamento hidráulico - ou
uma lei de zoneamento que proíbe o fraturamento hidráulico em áreas onde a empresa possui
contratos de arrendamento - pode desvalorizar as locações de gás natural de uma empresa
(RILEY, 2007). Os proprietários que querem alugar suas terras para empresas de gás ou
aqueles que querem receber royalties em virtude de contratos existentes também contestam as
ordenanças. Estas questões são frequentes e comuns nos diversos estados estadunidenses, no
entanto o resultado de cada caso em particular varia de estado para estado.
Esta seção discutirá alguns exemplos de estruturas reguladoras em municípios e
condados na Pensilvânia, no Colorado, no Texas, buscando ilustrar a grande variedade de
abordagens regulatórias que as jurisdições locais assumem.

5.3.1 Pensilvânia

A Pensilvânia está no centro do desenvolvimento do Marcellus Shale (GOHO, 2012).
O primeiro poço perfurado na Marcellus Shale foi o poço “Renz” em Washington County,
Pensilvânia, que iniciou a produção em 2005 (WISEMAN, 2010). Desde então, mais de
70.000 poços Marcellus Shale foram perfurados no estado (AMICO et al., S.D.). Como
resultado, a produção total de gás natural na Pensilvânia atingiu 3,23 trilhões de pés cúbicos
(aproximadamente 91,5 bilhões de metros cúbicos) em 2013, mais de quinze vezes o nível em
2008 (EIA, 2015). A Pensilvânia - um estado em que a produção de gás natural foi
praticamente inexistente há pouco mais de uma década – agora é responsável por mais de
13% da produção nacional total (EIA, 2015).
Para lidar com os impactos do rápido desenvolvimento de gás de folhelho a
Pensilvânia testemunhou a inovação da regulação local de seus municípios, que promulgaram
uma ampla gama de políticas reguladoras, sobretudo em muitas partes do estado que não
haviam experimentado anteriormente as atividades de petróleo e gás. Muitas jurisdições locais
passaram portarias de zoneamento e outras leis que buscavam limitar a atividade de
desenvolvimento e preservar o controle local sobre a exploração de hidrocarbonetos.
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Em resposta às preocupações sobre uma miríade de Lei do Petróleo e Gás do Estado
sendo ultrapassada em termos de requisitos técnicos, particularmente com a ascensão das
operações de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico, a Pensilvânia promulgou uma
atualização completa de suas leis de petróleo e gás em fevereiro de 2012 (PA. ACT 13, 2012).
Esta lei, comumente referida como Lei 13 (em inglês, Act 13), aprimorou e reforçou as
disposições em torno de diversas áreas-chave, dentre outras: procedimentos de aprovação de
licença de poços, exceções e requisitos de planejamento; recuos e restrições de localização de
poços; proteção de fontes de água; relatórios e divulgação de produtos químicos; mecanismos
de execução (KANSAL et al., 2013); e imposição de taxas, por parte dos municípios, aos
poços de gás não convencionais (PA. ACT 13, 2012).
A Lei 13 buscou responder a uma série de preocupações geradas pelas jurisdições
locais sobre os desafios apresentados pelo desenvolvimento de gás de folhelho em suas
comunidades. Também procurou circunscrever significativamente a autoridade de jurisdições
locais na promulgação de suas próprias normas sobre a exploração de petróleo e gás inclusive sobre o uso da terra e sobre a autoridade de zoneamento que municípios e condados
tinham realizado desde a aprovação da Lei de 1992. Especificamente, a Lei 13, exige que as
operações de petróleo e gás (exceto represamentos de superfície, instalações de
processamento e estações de compressão) sejam permitidas em todos os distritos de
zoneamento, incluindo bairros residenciais [PA. ACT 13 OF 2012, § 3304(b)(5)]. A lei
invalida todas as ordenanças existentes que regulam o desenvolvimento de petróleo e gás e
fornece vários mecanismos para a revisão da Comissão de Serviços Públicos e/ou dos
tribunais de quaisquer novas portarias (PA. ACT 13 OF 2012, § 3302, 3305-06.).
Uma liga de distritos contestou a constitucionalidade das partes da Lei 13 que se
relacionam com posturas municipais. Em 11 de abril de 2012, o Tribunal de Justiça
Commonwealth concedeu liminar adiando a data do efeito destas disposições, por 120 dias
(ECOWATCH, 2013). No dia 19 de dezembro daquele mesmo ano, esse tribunal derrubou as
referidas partes da Lei 13, afirmando que elas eram uma violação constitucional, na medida
em que eliminavam o ato de autoridade de zoneamento municipal – o principal método a
permitir a atuação dos municípios como curadores (ECOWATCH, 2013).
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5.3.2 Texas

O Texas é o estado com maior produção de gás natural nos EUA, respondendo por
mais de oito trilhões e meio de pés cúbicos (aproximadamente 240 bilhões de metros cúbicos)
em 2015, quase 30% da produção do país (EIA, 2016a). O estado possui vários campos de gás
- ou plays - incluindo dois dos maiores, o Barnett Shale play localizado em Fort Worth e
arredores e o Haynesville play encontrado na borda leste do Texas e na Louisiana ocidental
(PLESS, 2010). Um terceiro campo, o Eagle Ford, deverá tornar-se outra fonte significativa
de produção de gás e pode, eventualmente, gerar uma fonte de controvérsia política (como o
Barnett Play), uma vez que está localizado perto de uma grande área urbana - San Antonio
(GALBRAITH, 2011). Dados do estado indicam que as empresas ligadas ao setor de petróleo
e gás empregam mais de 200.000 pessoas e contribuem com mais de US$ 200 bilhões (ou
20%) para a economia do Texas (TEXAS PETROFACTS, 2011). Tal impacto econômico que
a indústria de energia continua a exercer no governo estadual justifica classificar o Texas
como um estado dominante de energia (WISEMAN, 2009).
No Texas, os municípios possuem autoridade relativamente ampla para regular a
extração de gás, desde que as ordenanças não conflitam diretamente com os regulamentos
estaduais promulgados pela Comissão Ferroviária do Texas e pela Comissão de Qualidade
Ambiental do Texas. Em particular, tem vigorado a lei que os municípios possuem, sob o seu
poder de polícia, autoridade para regular a perfuração e a produção de petróleo e gás dentro de
seus limites (COURT OF CIVIL APPEALS OF TEXAS, 1944; COURT OF APPEALS OF
TEXAS, TEXARKANA, 1997). De acordo com essa autoridade, alguns municípios do Texas
adotaram longas e abrangentes ordenanças de perfuração de gás (GOHO, 2012).
A autoridade municipal, no entanto, não é ilimitada. Quando existem conflitos diretos
entre a regulação local e a estadual, um tribunal derruba o que for considerado ofensivo à
ordenança. Assim, em um caso recente, o tribunal negou uma liminar contra algumas partes
de um decreto-lei - incluindo os requisitos de paisagismo e os limites de ruído - que tratavam
principalmente sobre impactos estéticos, mas concedeu uma liminar contra a exigência de
barreira, que abordava a segurança pública, porque o último estava sob o domínio da lei
estadual (NORTHERN DISTRICT COURT OF TEXAS, 2008).
Vale notar que muitos municípios texanos estão aprovando regulamentos sofisticados
para proteger a segurança, a saúde e o bem-estar dos seus cidadãos, sem deixar de promover o
desenvolvimento de petróleo e gás. Um exemplo é a cidade de Arlington, que se mostra
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agressiva na defesa dos interesses dos seus residentes nas áreas em que tem autoridade e pode
utilizar-se dos mecanismos de uso da terra, tais como recuos, regulação operacional para áreas
como a ventilação e abandono de poços. O município também está focado no impacto das
restrições à poeira, vibração, odores nocivos, poluição luminosa, excesso de ruído, tráfego e
danos causados às estradas. Os regulamentos de Arlington são semelhantes aos de uma série
de outros municípios da Barnett Shale que parecem estar usando da competência
regulamentar que lhes é concedida pelo estado do Texas (KANSAL et al., 2013).

5.3.3 Colorado

A importância política das indústrias de gás natural no Colorado é evidente. No
entanto, o estado é politicamente mais diversificado e menos economicamente dependente de
hidrocarbonetos do que o Texas e, por isso, não pode ser classificado como “energia
dominante” (DAVIS, 2012).
Com a extensa exploração de petróleo e gás nas últimas décadas, municípios e
condados do Colorado estão negociando ativamente com o estado, em especial com a
Comissão de Conservação de Petróleo e Gás do Colorado (COGCC), a principal autoridade
reguladora estadual da exploração de hidrocarbonetos, sobre o nível e o tipo de autoridade
reguladora que eles deveriam exercer. A legislatura e os tribunais estaduais têm tentado criar
uma estrutura colaborativa para a regulamentação, no entanto, pelo menos, algumas
jurisdições locais parecem acreditar que o estado não está zelando totalmente pelos interesses
de seus cidadãos e que as estruturas de colaboração promovidas pelo governador e pela
COGCC são insuficientes para sanar as suas preocupações (KANSAL et al., 2013).
Um tribunal, por exemplo, derrubou normas locais sobre redução de ruído e de
impactos visuais e exigências de recuos mais rigorosas do que as estabelecidas pela regulação
estadual. Ao mesmo tempo, concluiu que as disposições de ordenanças que exigem que um
operador obtenha licenças de construção de plataformas, manutenção de estradas de acesso,
apresentação de planos de emergência e de proteção contra incêndios e definição de recuos
em relação a edifícios, entre outros, são assuntos que um governo local pode legitimamente
regular em conformidade a sua autoridade de uso da terra (GOHO, 2012).
Uma exceção a essa abordagem é que o Supremo Tribunal Colorado estabeleceu uma
regra per se que os banimentos municipais sobre a perfuração de óleo ou de gás conflitam
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com a regulação estadual. O tribunal concluiu que tais proibições dificultam substancialmente
o interesse do estado na promoção do desenvolvimento eficiente e produção de petróleo e gás
natural de uma forma que o desperdício seja evitado (GOHO, 2012).
Em geral, o Colorado não tem testemunhado o mesmo ataque à autoridade municipal
que tem ocorrido em estados como a Pensilvânia. Em vez disso, uma abordagem mais
cooperativa tem prevalecido.

5.4 A aplicação dos regulamentos estaduais

As seções anteriores deste capítulo retrataram a grande variedade e complexidade das
leis e normas, atualmente em vigor, que regulam o desenvolvimento de gás de folhelho nos
EUA. Entretanto, para compreender como a regulação trata os riscos, não é suficiente
conhecer simplesmente o conteúdo dos regulamentos, é essencial analisar a sua aplicação para
entender sua influência e seu impacto na prática de produção de gás não convencional. A
investigação da matéria, das violações e das ações de aplicação da lei, portanto, fornece uma
imagem mais completa da regulação da produção de gás não convencional (WISEMAN,
2012). Regulamentos que parecem ser robustos podem ter pouco impacto na prática se eles
forem ignorados pelo operador e pelos reguladores, enquanto outros regulamentos que podem
parecer menos rigorosos podem moldar as práticas de desenvolvimento se forem interpretados
amplamente e aplicados de forma rígida (KANSAL, 2012).
Apesar da limitada disponibilidade de dados, esta seção pretende descrever a aplicação
da regulação do gás de folhelho nos EUA, que ocorre principalmente em nível estadual,
concentrando-se em três elementos-chave: a capacidade dos estados para que os regulamentos
de petróleo e gás sejam cumpridos, os dados dos estados sobre violações detectadas e
registradas, bem como as informações sobre a resposta dos estados a essas violações em
termos de ações de aplicação (WISEMAN, 2011).
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5.4.1 Capacidade dos estados

Para a correta inspeção local, identificação de violações regulamentares, implantação
de ações de aplicação e verificação da condução da violação é fundamental observar a
capacidade dos estados. “Capacidade” é aqui definida como o número de inspetores de
campo que uma agência reguladora dispõe em sua equipe (WISEMAN, 2011). A Tabela 4
resume o número de inspetores de campo empregados por agências reguladoras de petróleo e
gás em uma seleção de estados, compreendidos em um estudo de Wiseman (2011).

Tabela 4- Número de inspetores de campo por agências reguladoras de petróleo e gás natural
N°
total
de
inspetores
de
campo na agência
2008
2009
2010
2011

CO

LA

MD

MI

MT

NM

ND

OH

OK

PA

ND
ND
ND
12

64
62
61
59

ND
ND
04
04

27
25
24
22

06
07
07
07

16
16
16
16

ND
ND
ND
11

17-22
17-22
17-22
28

ND
48
ND

35
76
ND

16
16

ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND

Do total acima,
n° de inspetores
designados
a
poços de gás de
folhelho
43
ND
2008
41
ND
2009
40
04
2010
38
04
2011
Fonte: Adaptado de WISEMAN, 2011

27
25

TX

WY

125

ND
ND
ND
12
O&G

ND
ND
ND
12

Conforme dados apresentados na Tabela 4, a capacidade de regulação entre os estados
varia significativamente, com o estado de Maryland dispondo de quatro inspetores de campo,
enquanto o Texas possuía 125, em 2008. Esta variação pode ser atribuída a uma série de
fatores, incluindo diferenças na forma como os estados relatam os dados, os orçamentos
estaduais, as prioridades da agência regulatória e a direção política dos governantes
(WISEMAN, 2012). Além desses fatores, no entanto, deve se considerar que o número de
pessoal empregado (por agências reguladoras) é em grande parte influenciado pelo número de
poços. Nos extremos, Maryland, com apenas quatro inspetores de campo em 2011, não
fraturou poços hidraulicamente durante o primeiro semestre de 2011, enquanto o Texas teve
quase 16 mil poços no Barnett Shale naquele ano (WISEMAN, 2011). Esta correlação geral
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também se aplica nos estados isoladamente. A Pensilvânia, por exemplo, tem ampliado o
número de inspetores de campo empregados conforme o número de poços perfurados no
estado tem aumentado exponencialmente desde o início do desenvolvimento de gás de
folhelho em 2008 (WISEMAN, 2011). Neste contexto, é importante analisar a proporção de
inspetores de campo em relação ao número de poços perfurados em alguns estados. A Tabela
5 fornece dados sobre o número de poços perfurados hidraulicamente e compreendidos no
estudo de Wiseman (2012), enquanto a Tabela 6 apresenta dados sobre o número de inspeções
de campo realizadas no período de 2008 a 2011 e incluídos no mesmo trabalho.

Tabela 5- Número de poços perfurados hidraulicamente de 2008 a 2011 analisados
CO LA MD MI
2008

0

MT NM ND OH OK PA

308

195

TX

WY

10.146
Barnett
Shale

2009

0

2010

153

0

768

120

13.740

25

poços

Barnett

completos de

Shale

2009-11

1.386 14.886
Barnett
Shale

2011

0

72

1.751 15.870
Barnett
Shale

Fonte: Adaptado de WISEMAN, 2012

Tabela 6- Número de inspeções de campo realizadas de 2008 a 2011 analisadas
CO
N° de poços

LA

MD

13

MI
11.013 (não

MT

NM
16

ND

OH

OK

PA

TX

WY

144

120.866

3

inspecionados

específico

(todas

as

2008

de gás de

instalações de

folhelho)

petróleo

e

gás)
2009

186

2010

374

2011

363

13.459

16

323

2

22

16.850

16

643

2

0

4.396

16

298

2

Fonte: Adaptado de WISEMAN, 2012
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A proporção de inspetores de campo com o número de poços perfurados varia muito.
Por exemplo, em 2008, Michigan tinha 308 poços de gás de folhelho perfurados e uma equipe
de 27 inspetores de campo, o que significa que o estado apresentava uma proporção de
aproximadamente 11 poços perfurados para cada inspetor de campo da equipe. Em contraste,
em 2008, o Texas tinha 10.146 poços de gás de folhelho perfurados e uma equipe de 125
inspetores de campo, o que significa que o estado apresentava uma proporção de cerca de 81
poços perfurados para cada inspetor de campo da equipe.
Na maioria dos estados, a taxa de desenvolvimento de poço ultrapassou de longe o
aumento do número de agentes. A Pensilvânia ampliou significativamente o número de
efetivos do Departamento de Proteção Ambiental, incluindo o pessoal de campo dedicado a
inspeções, enquanto a Comissão Ferroviária do Texas passou por um congelamento das
contratações em 2009 (WISEMAN, 2011).

5.4.2 Violações regulatórias

Alguns órgãos estaduais encarregados de executar as regulamentações ambientais têm
apresentado dificuldades para administrar o ritmo e o volume de empreendimento de poços
(SORAGHAN, 2011). No Texas, somente em 2010, 2.157 licenças de perfuração foram
emitidas para o gás de folhelho, (RRC, S.D.) e entre 2010 e 2011, a Comissão de Qualidade
Ambiental do Texas recebeu aproximadamente 535 queixas associadas

com o

desenvolvimento de Barnett Shale (WISEMAN, 2012). Na Pensilvânia, o número de poços
perfurados na Marcellus Shale disparou de 195, em 2008 (PA DEP, S.D.), para 1.751, em
2011 (PA DEP, S.D.).
O registro de violações regulatórias também é frequente e inclui uma variedade de
ações por parte dos operadores de poço, algumas das quais parecem representar um risco
imediato para a segurança pública e para o ambiente enquanto outras não. Em uma revisão de
dados da Louisiana, Michigan, Novo México e Texas, as violações mais comuns foram:
falhas na obtenção de autorização ou apresentação de relatórios, falhas no corte de ervas
daninhas em torno de cabeças de poço ou sinalização inapropriada, construção ou manutenção
inadequada de poços superficiais e derramamentos de superfície de vários materiais de
perfuração (WISEMAN, 2012). A Tabela 7 fornece uma visão geral dos resultados.
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Tabela 7- Violações mais comuns nos sítios de gás de folhelho e tight por percentual do total
de violações
Louisiana

Michigan

New Mexico

Texas*

2009-2011

1999-2011

2000-2011

2008-2011

Licenças e relatórios

9,5%

0%

7,8%

32,3%

Construção e

33,2%

0,2%

1,3%

4,8%

23,7%

32,5%

18,2%

1,6%

Manutenção do sítio

0,9%

22,4%

0%

0%

Derrame de

0,5%

0,2%

33,8%

0%

3,3%

24,5%

5,2%

0%

manutenção de
lagoas de contenção
Sinalização e
rotulagem

superfície: água
produzida
Derrame de
superfície:
substâncias não
identificadas
Fonte: Adaptado de WISEMAN, 2012
*Pensilvânia e Colorado não entraram na análise por ausência de dados.

Conforme mostra a tabela 7, as violações em relação a requisitos de sinalização e de
rotulagem foram as violações mais comuns compartilhadas entre os estados analisados. Estas
violações incluíram identificação inadequada ou falta de identificação do local do poço e
ausência de sinais de alerta, entre outros (WISEMAN, 2012).
A maior parte das violações documentadas no Texas pertence ao licenciamento e aos
relatórios. As violações consistiram em falhas na obtenção de licenças necessárias antes da
perfuração de poços de fraturamento; reprovação dos programas de revestimento de
superfície, e problemas na apresentação de relatórios de conclusão sobre o processo de
perfuração e fraturamento hidráulico, no prazo de noventa dias após a completação de um
poço (WISEMAN, 2012).
Quase todos os problemas de manutenção local em Michigan envolviam a vegetação
que crescia perto da cabeça do poço que precisava ser removida. Os inspetores de Michigan
ocasionalmente também identificaram máquinas não utilizadas em sítios do poço que
precisariam ser removidas (WISEMAN, 2012).
A construção e a manutenção de lagoas de contenção, bem como os derrames de
superfície (de flowback ou de outras substâncias) são violações com efeitos ambientais
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potencialmente graves e foram comumente relatadas na Louisiana, em Michigan e no Novo
México. Na Louisiana, as violações mais frequentes estavam relacionadas a válvulas de
vedação. Alguns tanques de óleo não estavam equipados com o travamento ou com o
dispositivo de vedação adequado. Vários níveis de poluentes como o selênio ou arsênico em
poços de reserva excederam níveis regulamentares quando os poços foram testados fechados.
Além disso, a equipe observou inadequação na borda livre e acumulação excessiva de água
produzida, óleos usados e lixo em lagoa de contenção de reserva (WISEMAN, 2012).
Todos os incidentes em Michigan envolveram derrames de fluidos desconhecidos que
contaminaram o solo, geralmente na cabeça do poço (WISEMAN, 2012).
No Novo México, por exemplo, uma inspeção revelou uma lagoa de contenção não
autorizada contendo resíduos acima do nível de forro do poço, que resultou em uma multa de
US$ 5.000 (WISEMAN, 2012). Permitir a retenção do conteúdo em uma lagoa de contenção
acima do nível do forro pode causar infiltração no solo ou em corpos hídricos próximos
(WISEMAN, 2012). Curiosamente, os registros do Novo México, muitas vezes documentam
a quantidade de líquidos liberada em um derramamento e quanto é recuperado; por exemplo,
num caso um congelamento levou ao derramamento de 120 barris de água produzida, dos
quais apenas 10 barris foram recuperados (KANSAL, 2012).
Além dos vazamentos de lagoas de contenção, talvez a maior preocupação seja a
elevada porcentagem de violações associadas a derrames de superfície ocorridos em vários
estados (WISEMAN, 2012). Esses derrames surgiram a partir de uma série de incidentes,
incluindo o mau funcionamento de tanques, no Novo México, que liberou água produzida, e
um tanque transbordante que derramou 142 barris de água produzida, dos quais apenas 70
foram recuperados5 (WISEMAN, 2012).
Na Louisiana, o operador utilizou tanques destinados a substâncias de fraturamento
para armazenar água produzida; um erro de aferição causou um estouro, e a água produzida
migrou para uma área pantanosa6 (WISEMAN, 2012).
Incidentes na Pensilvânia também envolvem uma série de derrames, incluindo
vazamento de materiais perigosos de um poço de superfície (PA DEP, 2012) e o vazamento
de água produzida de estruturas de contenção, que escoou da plataforma de perfuração e
entrou em águas de superfície (PA DEP, 2012a).
A partir do conjunto dessas violações estaduais é possível abordar várias questões.
Cada estado tende a ter uma categoria diferente de violação “mais comum”, o que sugere uma
5
6

PERMIT N° 30-039-25947, INCIDENT N° nDGF0100955815
PERMIT N° 238 585
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série de possíveis razões para a variância: incluindo os tipos de operadores que atuam em um
determinado estado (supondo, por exemplo, que os operadores maiores, com mais experiência
causem menos violações), diferenças no foco e na capacidade das agências, clima e outros
fatores locais (assumindo que os estados com mais precipitação podem enfrentar mais
derramamento a partir dos poços de armazenamento), a falta de testes ou monitoramento de
equipamentos adequados para identificar problemas como a contaminação do solo e da água
ou a poluição do ar (WISEMAN, 2012). Notavelmente, todas as violações mais comuns
incluídas na Tabela 7 são facilmente identificáveis através de uma pesquisa rápida do sítio. As
violações documentadas não contêm muitas menções de violações regulatórias que são mais
difíceis de detectar, como a contaminação do ar e das águas subterrâneas. Isso pode ser
porque esses tipos de violação ocorrem com menos frequência ou pode ser que as agências
reguladoras não estão detectando essas violações atualmente (WISEMAN, 2012).
Segundo Wiseman (2012), os estados não devem esperar que as suas agências
sobrecarregadas monitorem adequadamente milhares de novos poços - e novas tecnologias com o pessoal existente.
As agências e a legislatura devem considerar soluções criativas para captação de
recursos, tais como a Pensilvânia, que aumentou as taxas de licença para garantir que as
agências tenham antes de tudo a capacidade de inspecionar (WISEMAN, 2012). Embora este
ponto seja frequentemente observado, não pode ser subestimado.
Outra fonte de variação entre os estados, discutidas a seguir, envolve a gama de ações
de execução em resposta a essas violações, cujas implicações são importantes para o
financiamento das agências estaduais (que são parcialmente financiadas através de taxas e
multas) e a interiorização do setor dos custos com o meio ambiente, criados por perfuração e
fraturamento hidráulico (WISEMAN, 2012).

5.4.3 Ações de execução

As agências reguladoras ao detectarem violação de regulamentos podem escolher o
tipo de mecanismo de execução que adotará para exigir o seu cumprimento. Os estados
contam com uma série de abordagens divergentes para fazer valer os seus regulamentos de
petróleo e gás (KANSAL, 2012). A Tabela 8 apresenta dados sobre o número de violações
registradas, ações de fiscalização, multas/penalidades, e valor das multas, em uma amostra de
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sete estados. Estes dados englobam a exploração de petróleo e gás nesses estados em 2009 e,
portanto, fornece uma perspectiva mais ampla sobre a aplicação dos regulamentos de petróleo
e gás, não se restringindo ao gás de folhelho.
Tabela 8- Dados sobre a execução de perfuração de petróleo e gás – 2009
Colorado
Violações

Louisiana

Nova
Iorque

984

260
922
51
Ações de
execução
9
213
6
Multas/
penalidades
US$168.000 US$170.000 US$45.000
Valor da
multa
94%
Percentual
das violações
que
receberam
ações de
execução
22%
Percentual
das violações
que
receberam
multa ou
penalidade
US$18.667
US$798
US$7.500
Valor médio
da multa
Fonte: Adaptado de GREENWIRE, S.D.

Oklahoma

Pensilvânia

Texas

8.475

3.361

80.000

176

678

3.200

81

122

379

US$451.977

US$1.683.054

US$2.273.825

2%

20%

4%

1%

4%

0%

US$5.580

US$13.796

US$6000

Como pode ser observado a partir dos dados da Tabela 8, os estados adotam
abordagens muito diferentes para lidar com as violações de seus regulamentos de
hidrocarbonetos. Por exemplo, em 2009 a Louisiana imputou em quase todas as violações
documentadas algum tipo de ação de execução e dispensou multas em mais de 20% das
violações. Em contraste, Oklahoma e o Texas impuseram ações de fiscalização e multas em
um número muito pequeno de violações (em todos os casos, menos de 5% das violações).
Para violações que receberam multas, a quantidade média do dólar da multa também variou
significativamente, passando de menos de US$ 1.000 na Louisiana para mais de US$ 18 mil
no Colorado.
Outra imagem do comportamento de execução é fornecida pela Tabela 9, que
apresenta a amostragem das violações identificadas para cada categoria de regulamentação em
cada um dos quatro estados abordados, bem como a penalidade mais severa dispensada para
cada categoria de violação.
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Tabela 9- Ações de Execução: Exemplos de infrações e penalidades
Licenças
relatórios

e

Construção e
manutenção
de lagoas de
contenção

Sinalização e
rotulagem

Manutenção
do sítio

Derrame
de superfície:
água
produzida

Derrame
de superfície:
substâncias
não
identificadas

Louisiana

Michigan

New Mexico

Texas

A não obtenção de
autorização
de
trabalho
antes
de
concluir
o
poço,
relatório de conclusão
de arquivo, etc.
Ordem acordada, US$
1.000
Altos
níveis
de
arsênio, selênio, etc.
no encerramento das
lagoas de contenção de
armazenamento.

Violações
observadas

A não obtenção de
licença
para
produzir
e
transportar gás.

A não obtenção de
licença
antes
da
perfuração do poço

Ordem administrativa
para tomar medidas
corretivas adequadas.
Identificação
inadequada do local do
poço e tanques
Ordem administrativa
para
postar
sinal
correto
Não há violações
identificadas

Derrame de água
produzida a partir de
instalações deixadas
abertas
Ordem administrativa
para relatar métodos
de limpeza
Não há violações
identificadas

Nenhuma aplicação
conhecida a partir
dos
dados
fornecidos

Ordem acordada,
US$ 23.500

Violações
observadas

Água acima
forro no poço

Nenhuma aplicação
conhecida a partir
dos
dados
fornecidos

Ordem acordada,
US$ 5.000

Violações
observadas

Não colocação de
sinalização do poço

Nenhuma aplicação
conhecida a partir
dos
dados
fornecidos
Violações
observadas

Ordem
acordada
1.000 dólares

Nenhuma aplicação
conhecida a partir
dos
dados
fornecidos
Violações
observadas
Nenhuma aplicação
conhecida a partir
dos
dados
fornecidos
Violações
observadas
Nenhuma aplicação
conhecida a partir
dos
dados
fornecidos

do

Ordem
acordada,
US$ 14.500

Aparente
fracasso
para
desaguar
corretamente lagoas
de contenção
Ordem
acordada,
1.000 dólares

Não há violações
identificadas

Não há violações
identificadas

Não há violações
identificadas

Derramamentos de
15, 30, 60 barris

Não há violações
identificadas

por
exemplo
notificações
de
violações
Pequeno vazamento
de substância não
identificada

Violação Imprópria
de
descarte
que
exigiu limpeza de
derramamento

Fonte: Adaptado de WISEMAN, 2012

A Tabela 9 mostra que, em geral, os estados tomaram medidas mínimas de aplicação
em resposta aos tipos mais comuns de violações (as categorias aqui são as mesmas categorias
da Tabela 7), com exceção das violações dos regulamentos de licenciamento e apresentação
de relatórios.
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Os dados indicam que as agências reguladoras nos estados analisados geralmente
aplicam ações de execução por violações detectadas em uma minoria dos casos. Quando o
fazem, a violação é oficialmente registrada e o operador deve remediar a violação. Apenas um
número muito pequeno de violações recebe respostas de execução mais significativas, sejam
multas, correção obrigatória, uma ordem temporária de cessar-obra, suspensão de operações
gerais dentro de uma área geográfica limitada, revogação da licença de exploração, ou
requisitos para adoção de diferentes procedimentos operacionais no futuro.
Muitos estados demonstram empregar um sistema de aplicação graduada pela violação
dos regulamentos de petróleo e gás. Neste tipo de sistema, as violações detectadas são
geralmente tratadas primeiramente através de mecanismos “informais” de execução, e, no
caso destes procedimentos não funcionarem, as autoridades progridem para mecanismos
“formais” de execução (KANSAL, 2012). Por exemplo, Michigan tem um programa de
cumprimento e execução padronizado (DEQ, S.D.), cujo objetivo é garantir a previsibilidade,
a confiabilidade e a eficiência das ações de execução. Geralmente, o processo envolve as
seguintes fases (KANSAL, 2012):
1. Emissão de um aviso de descumprimento, que permite que o portador da permissão
resolva voluntariamente a violação em 30 dias;
2. Emissão do segundo aviso de descumprimento;
3. Emissão de um aviso de remessa, informando à permissionária que as violações foram
encaminhadas para a Unidade de Cumprimento e Execução;
4. A Unidade de Cumprimento e Execução emite um Auto de Infração, que deve ser
resolvido através de um processo formal administrativo, civil ou penal.
O processo administrativo pode ser resolvido por meio de cumprimento voluntário
pela permissionária (por exemplo, através de um termo de consentimento voluntário) ou por
um processo de audição de Administração.
O Processo Civil inclui frequentemente as violações que envolvem permissionárias
localizadas fora de Michigan, bem como as violações na recuperação de custos ou no não
cumprimento de ordens administrativas ou acordos e processos são julgadas em tribunal
perante um juiz.
O Processo Penal é para os casos que parecem envolver intenção criminosa e pode ser
ouvido perante um juiz ou um júri (DEQ, S.D.).
Assim como Michigan, os estados do Colorado e da Flórida formaram programas de
aplicação, nos quais as agências reguladoras oferecem ao operador a oportunidade (e às vezes,
várias oportunidades, como em Michigan) para voluntariamente funcionar em conformidade

175

com os regulamentos estaduais antes de prosseguir com mecanismos formais de execução
(COGCC, S.D.; FL DEP, 2004). O Departamento de Proteção Ambiental da Flórida acredita
que a preferência pelo atendimento através de mecanismos informais é mutuamente benéfica
para o operador e para a agência (KANSAL, 2012). A assistência ao cumprimento eficaz é
menos oneroso para o departamento de processos judiciais e o infrator normalmente gasta
mais de seus recursos para a resolução ou prevenção de danos ao meio ambiente, em vez de se
defender em uma ação judicial (FL DEP, 2004).
Considerando os dados acima descritos, parece possível que muitos outros estados
optem por este tipo de abordagem orientada para o cumprimento da lei em que os operadores
têm a oportunidade de corrigir voluntariamente uma situação incompatível e conduzir as suas
operações em conformidade.
É importante ressaltar que diferentes estados e administrações políticas também
podem ter variadas motivações políticas na identificação de violações e escolha das medidas
de execução. O desenvolvimento de gás de folhelho gerou empregos e desenvolvimento
econômico em diversas partes do país. As agências reguladoras, que se encontram no ramo
executivo do governo do estado, podem receber instruções do governador para seguir uma
determinada abordagem regulatória (KANSAL, 2012). Por exemplo, a porcentagem de
violações que receberam ações de execução foi significativamente menor durante os primeiros
meses da administração de Tom Corbett (governador da Pensilvânia de 2011 a 2015) na
Pensilvânia do que eram do que as registradas durante um período de tempo equivalente no
ano anterior, sob a administração do governador Ed Rendell. Um estudo realizado por um
grupo chamado Citizens for Pennsylvania’s Future (Cidadãos para o Futuro da Pensilvânia)
analisou dados do Departamento de Proteção Ambiental e descobriu que, durante o primeiro
trimestre de 2011, quando o Governador Corbett assumiu o poder, havia uma ação de
execução para cada 8,69 violações, enquanto que no ano anterior, sob o governador Ed
Rendell, houve uma ação de execução para cada 1,7 violações (HOPEY, 2011). A
administração Corbett também lançou uma diretiva - que foi posteriormente anulada –
exigindo que os inspetores de campo obtivessem a aprovação dos administradores do
departamento antes de emitir Autos de Infração para operações de perfuração do folhelho de
Marcellus Shale (HOPEY, 2011). Por outro lado, as autoridades estaduais na Pensilvânia
notaram que a Lei 13 da Pensilvânia, aprovada em fevereiro de 2012, atribui ao Departamento
de Proteção Ambiental maiores poderes de execução do que tinha anteriormente, incluindo a
triplicação das sanções civis máximas que a agência pode impor e concedendo à agência a
capacidade de revogar licenças de perfuradores com violações repetidas (PUKO, 2012).
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Como mencionado anteriormente, os dados de violações e de execução indicam que os
estados podem ser mais agressivos na aplicação e cumprimento dos regulamentos
relacionados a licenças e relatórios de atividades do que em relação a outros tipos de
regulamentos, como a construção e manutenção do poço e prevenção de derrame e
remediação. Há algumas possíveis razões para que isso ocorra. Um dos fatores pode ser que,
se um operador não assegurar a licença de um poço, a agência reguladora não pode executar
as suas outras responsabilidades, ou seja, quando um operador solicita uma licença e
apresenta relatórios sobre os vários estágios de desenvolvimento, o órgão regulador é
colocado em alerta sobre a existência do poço e as ações que o operador está tomando
(WISEMAN, 2012). Esta informação permite que o regulador realize tanto as suas funções de
proteção ambiental e de saúde quanto seus deveres de conservação de petróleo e gás
(KANSAL, 2012). Neste contexto, os reguladores são bastante rigorosos com regulamentos
de licenciamento e relatórios do que com muitos outros tipos de regulamentos porque os
primeiros são pré-requisitos para a realização do mandato da agência (KANSAL, 2012).
Um segundo possível fator é a possibilidade de que algumas agências priorizam a
execução dos seus mandatos de conservação de petróleo e gás em detrimento da execução dos
seus mandatos ambientais e de segurança pública (WISEMAN, 2012). Enquanto os
regulamentos de licenciamento e de comunicação são fundamentais, tanto para fins de
conservação dos hidrocarbonetos e de proteção do ambiente, a maioria dos outros
regulamentos (por exemplo, a poluição do ar, a integridade do poço, o controle de
derramamento, etc.) contempla apenas o último destes dois fins. Como tal, algumas agências
podem se concentrar no cumprimento dos regulamentos de licenciamento e de comunicação,
pois estes são os únicos dois que são críticos para a conservação (KANSAL, 2012).
Outro conjunto de fatores que poderia influenciar os esforços de aplicação da agência
estadual envolve recursos humanos, considerando, sobretudo, a crescente pressão que os
orçamentos estaduais sofreram nos últimos anos, simultaneamente ao boom do gás de
folhelho. As agências podem não ter recursos para contratar um número suficiente de
inspetores de campo e outros funcionários (como advogados) para prosseguir com as ações de
fiscalização. Wiseman (2012) acredita na possibilidade de a insuficiência de pessoal ser a
principal razão para os baixos níveis de execução. Um exemplo marcante é o Texas, onde a
perfuração convencional e não convencional tiveram um forte aumento nos últimos anos, a
Comissão Ferroviária do Texas, passou por um congelamento das contratações em 2009 e
perdeu pessoal. Com uma equipe menor, o Texas impôs apenas 05 (cinco) ações de execução
em locais de poços fraturados em 2010 (WISEMAN, 2012). Um estudo realizado pela Pro
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Publica7 descobriu que o crescimento de poços ultrapassou significativamente o crescimento
da capacidade de fiscalização entre 2003 e 2009 na maioria dos estados. O estudo também
descobriu que isso levou a uma diminuição da porcentagem de poços inspecionados na
maioria dos estados e a uma queda em ações de execução em alguns estados
(LUSTGARTEN, 2010). A segunda questão sobre o pessoal das agências que pode ter
impacto sobre a atividade de fiscalização envolve o treinamento adequado do pessoal de
campo. Wiseman (2012) sugere que, em alguns casos, os inspetores podem ser treinados
inadequadamente para detectar determinados crimes ambientais e se faz necessário um
treinamento específico das inspeções de gás e petróleo. West Virginia e Pensilvânia exigem
que (alguns) inspetores tenham experiência no setor (SORAGHAN, 2011). Ambos, o nível de
pessoal e a falta de conhecimento adequado entre os funcionários podem ser fatores que
contribuem para os baixos níveis de execução vistos em muitos estados.
Outros fatores que podem influenciar os níveis de execução e os resultados incluem: a
frequência das visitas de inspeção, principalmente, a resposta a reclamações; a ocorrência ou
não do fornecimento de aviso prévio de inspeções e a possível variação das melhores práticas
da indústria entre as regiões (WISEMAN, 2012).

7

ProPublica é uma corporação sem fins lucrativos que realizou uma revisão de 32 estados produtores de petróleo
e gás em 2009, documentando o número de poços perfurados, o número total de poços, o número de agentes de
execução, bem como o número de ações de execução em cada estado para cada ano entre 2003 e 2011
(LUSTGARTEN et al., 2013).
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6 MARCO REGULATÓRIO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL NO
BRASIL

Até este ponto, o estudo buscou aprofundar-se na legislação dos EUA voltada para o
setor de gás natural e para as operações de fraturamento hidráulico, visando contextualizar a
realidade estadunidense e mostrar sob que condições regulatórias se desenvolveu a sua
indústria de gás de folhelho. O estudo minucioso de regulamentos em diferentes esferas de
governo serviu para compreender as dificuldades de adaptação daquele país ao crescente
aumento de sua produção de gás não convencional.
Espera-se que esse conhecimento estabeleça as bases de contribuição para ampliar o
olhar do desenvolvimento desse recurso energético para além das questões econômicas e
atentar para a importância de se construir um conjunto de regulamentos ambientalmente
consciente que permita que o gás de folhelho seja explorado com responsabilidade e
segurança.
Este capítulo e o próximo dão ênfase à regulação de gás natural e de gás não
convencional no Brasil e mostram como o país se prepara, sob a perspectiva regulatória, para
desenvolver uma indústria local de gás não convencional.
Em contraste aos EUA, o Brasil possui uma indústria de gás natural em estágio
emergente e ainda trabalha para construir uma regulação que torne seu mercado tão
competitivo como o estadunidense e, dessa forma, possibilitar que o gás natural assuma um
papel mais importante em sua matriz energética.
Atualmente, o setor de gás natural brasileiro é regulamentado por duas jurisdições
distintas: federal e estadual. O governo federal é responsável por toda a política e regulação
das atividades de upstream1 e midstream2, enquanto os governos estaduais supervisionam as
atividades de downstream3 e aprovam os preços do consumidor final (GOMES, 2014). Neste
capítulo serão apresentadas as principais leis brasileiras que regem o setor de gás natural em
âmbito federal e estadual, com destaque para a Lei do Petróleo (n° 9.478/1997) e Lei do Gás
(n° 11.909), bem como as inovações que essas leis trouxeram para o arcabouço regulatório.
1

A denominação upstream corresponde às atividades de exploração e produção (E&P) e processamento de gás
(FGV ENERGIA, 2014).
2
Midstream engloga as atividades de transporte e estocagem de gás natural (FGV ENERGIA, 2014).
3
Downstream compreende as atividades de distribuição e vendas ao consumidor final de gás natural (FGV
ENERGIA, 2014).
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6.1 Regulação Federal

6.1.1 Primórdios da regulação de hidrocarbonetos e a Constituição Federal de 1988

Em 29 de abril de 1938, o decreto-lei n°395 criou o Conselho Nacional de Petróleo e
determinou que esse novo órgão fosse responsável pela avaliação dos pedidos de pesquisa e
lavra e pela fiscalização das atividades de “importação, exportação, transporte, distribuição e
comércio de petróleo bruto e seus derivados, no território nacional, e bem assim a indústria da
refinação de petróleo importado e produzido no país”. Esse decreto também instituiu que as
jazidas, mesmo que ainda não descobertas, seriam patrimônio da União.
Com a entrada em vigor da Lei n°2.004 de 03 de outubro de 1953, o Conselho
Nacional de Petróleo viu suas atribuições serem limitadas às funções de orientação e
fiscalização. A lei supracitada estabeleceu ainda o pagamento de royalties e determinou que a
exploração e a produção de hidrocarbonetos no Brasil fossem monopólio da União, exercido
exclusivamente pela Petrobras, empresa estatal fundada naquele ano para esse fim. Tal
monopólio foi transformado em norma constitucional pela Constituição de 1967,
posteriormente alterada em 1969 com a Emenda Constitucional n°1, cujo artigo 169
determinava que “a pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem
monopólio da União, nos termos da lei”. Não havia, no entanto, menção sobre como esse
monopólio deveria ser exercido.
Em 1975 iniciou-se a primeira experiência brasileira de flexibilização do upstream
através de contratos de risco. Este tipo de contratação jurídica era celebrado diretamente entre
a estatal e outras companhias interessadas e permitia algumas atividades exploratórias por
terceiros. Uma cláusula de risco era incluída no contrato de prestação de serviços,
esclarecendo que o trabalho exploratório seria realizado pelo agente contratado e, se bem
sucedido, a Petrobras encarregar-se-ia da produção e repartiria os lucros com o prestador dos
serviços (GONÇALVES, 2010).
Esse primeiro ensaio de abertura obteve resultados pouco expressivos nas três rodadas
de licitações (1976, 1977 e 1978)4 (CAMPOS, 2005) e foi encerrado com a proibição da
4

Os principais resultados foram: 243 contratos de concessão assinados, investimentos de US$ 2,17 bilhões,
perfuração de 226 poços, descoberta do campo de Merluza (primeira fase) e dos campos de Ponta do Mel,
Redonda, Noroeste de Ponta do Rosado e Vermelho (segunda fase), conhecida por minirrisco (MARTINS,
1997).
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celebração de novos contratos de risco estabelecida pela Constituição Federal de 1988, ainda
que os contratos em vigor tenham sido respeitados (CAMPOS, 2005).
A Constituição Federal de 1988 também manteve o monopólio dos hidrocarbonetos
para a União em seu art. 177, posteriormente alterado pela Emenda Constitucional n° 9 de
1995, garantindo a permanência do domínio sobre os recursos minerais no art. 20, IX. A
alteração da redação do § 1º do mesmo artigo, entretanto, retirou da Petrobras a exclusividade
do exercício monopolista e deu à União a opção de manter o atual sistema de pesquisa e lavra
ou contratar empresas privadas ou estatais para a execução destas atividades, nos termos
transcritos abaixo:
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos;
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III – a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das
atividades previstas nos incisos anteriores;
IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados
básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de
conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
(...)
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições
estabelecidas em lei.
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:
I – a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território
nacional;
II – as condições de contratação;
III – a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União [...].

O pagamento de quantias, incluindo os royalties, pela exploração de hidrocarbonetos
ao Poder Público encontram fundamento constitucional no artigo 20, §1°, a saber:
É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural [...] no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira
por essa exploração.

Coube ao gás natural o único encargo destinado aos estados, no que se refere ao tema
de energia, conforme determina o artigo 25,§ 2° da Constituição Federal de 1988: “§ 2° Cabe
aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação”.
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6.1.2 Lei n° 9.478/1997 - Lei do Petróleo

Em 1997, a lei n° 9.478, conhecida como a “Lei do Petróleo”, oficializou o fim do
monopólio da Petrobras, abriu o mercado para novos investidores, liberalizou os preços do
gás natural e definiu os princípios para a concessão de áreas para atividades de E&P (FGV
ENERGIA, 2014). Ademais a lei supracitada determinou que os contratos de concessão
dispusessem sobre as participações governamentais no edital da licitação, nos seguintes
termos:
(...) um bônus de assinatura, a ser pago no ato da assinatura do contrato e ofertado na
proposta para obtenção da concessão; uma participação especial, aplicada aos casos
de grande volume de produção ou de grande rentabilidade e distribuída 40% ao
Ministério de Minas e Energia, 10% ao Ministério do Meio Ambiente, 40% para o
Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma
continental onde se realizar a produção, e 10% para o Município onde ocorrer a
produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a
produção; um pagamento pela ocupação ou retenção da área, a ser feito anualmente;
e Royalties (Art.45, Lei 9.478 de 1997).

O valor dos royalties a serem pagos mensalmente deve ser regulado de acordo com o
montante da produção estabelecido no contrato. A Tabela 10 mostra o valor das parcelas dos
royalties da produção em terra, rios, lagos, ilhas lacustres ou fluviais, bem como em
plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva.
Tabela 10- Distribuição de royalties – Lei n° 9.478 de 1997
Produção em terra, rios, lagos, ilhas lacustres ou fluviais
Royalties: até 5% da produção

Royalties: acima de 5%

- 70% aos Estados produtores;

- 52,5% aos Estados produtores;

- 20% aos Municípios produtores;

- 15% aos Municípios produtores;

- 20% (vinte por cento) aos Municípios
produtores;

- 7,5% aos Municípios afetados pelas
operações de embarque e desembarque de
petróleo e gás natural, na forma e critério
- 10% aos Municípios afetados pelas estabelecidos pela ANP;
operações de embarque e desembarque de - 25% para a União, a ser destinado ao Fundo
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos Social*.
fluidos.
Continua...
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Continuação
Tabela 10- Distribuição de royalties – Lei n° 9.478 de 1997
Produção na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica
exclusiva
Royalties: até 5% da produção
- 20% para os Estados confrontantes;

- 17% para os Municípios confrontantes e
respectivas áreas geoeconômicas;

Royalties: acima de 5%
- 20% para os Estados confrontantes*5;

- 17% para os Municípios confrontantes e
respectivas áreas geoeconômicas*;

Produção na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica
exclusiva
Royalties: até 5% da produção

Royalties: acima de 5%

- 3% aos Municípios afetados pelas operações - 3% aos Municípios afetados pelas
de embarque e desembarque de petróleo, de operações de embarque e desembarque de
gás natural e de outros hidrocarbonetos petróleo, de gás natural e de outros
fluidos;
hidrocarbonetos fluidos*;
- 20% para um fundo especial, a ser - 20% para constituição de fundo especial, a
distribuído entre Estados e o Distrito Federal; ser distribuído entre Estados e o Distrito
Federal*;
- 20% para constituição de fundo especial, a
- 20% para um fundo especial, a ser
ser distribuído entre os Municípios*;
distribuído entre os Municípios;
- 20% (vinte por cento) para a União, a ser - 20% para a União, a ser destinado ao Fundo
destinado ao Fundo Social.
Social*.
*Redação dada pela Lei nº 12.734, de 2012
Fonte: Elaboração própria a partir da Lei n° 9.478 de 1997

Além de regulamentar o pagamento de royalties, a Lei do Petróleo criou novas
instituições para regular o setor: o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) (Art. 2°)
e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (Art. 7°). Ao CNPE
coube o papel de aprovar as principais diretrizes da política energética a serem implantadas
pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela ANP (Art. 2°). A ANP assumiu a
responsabilidade de regular toda a cadeia de petróleo e gás natural, com exceção da
distribuição de gás, que é regulada em nível estadual. O exercício das atividades da agência
reguladora é realizado por regulamentações (definidas na lei ou por portarias da ANP) ou
através do poder de fiscalização e monitoramento que lhe foi concedido (Art. 8°).
5

Estados confrontantes é a denominação dada aos estados produtores quando a lavra ocorre na plataforma
continental.
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Com relação à atividade de produção, a Lei do Petróleo designou diversas funções
para a ANP, dentre as quais: desenvolver estudos para delimitação de blocos de exploração;
fiscalizar a execução dos serviços de geologia e geofísica; realizar processos licitatórios para a
concessão de áreas de exploração; estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte
dutoviário e arbitrar seus valores; definir um modelo de contrato de concessão padrão;
controlar o cumprimento dos contratos de concessão assinados; distribuir as participações
governamentais decorrentes da atividade produtiva aos seus beneficiários; especificar a
qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocombustíveis (Art.
8°, incisos II, III, IV, VI, XVII).
A Lei n° 9.478/1997 também delegou à ANP o estabelecimento dos requisitos
mínimos exigidos das empresas interessadas na atividade de importação de gás natural. Tais
empresas devem solicitar previamente autorização da agência, respeitando os requisitos
definidos pela portaria n° 43 de 1998. Não obstante, a ANP não tem o poder de regular o
preço do gás importado. Esse preço deve ser determinado mediante negociação entre as
partes.
Em relação à regulação da infraestrutura, igualmente se faz necessária uma
autorização prévia da ANP para a construção e ampliação das unidades de processamento de
gás natural, em cumprimento à portaria n° 28/99. A autorização concedida não possui o
caráter de concessão nem estabelece direitos de exclusividade de tempo ou da localização
geográfica do projeto.
O artigo 56 da Lei n° 9.478/1997 introduziu uma nova estrutura para o segmento de
transporte dutoviário de gás natural, permitindo que a atividade de transporte possa ser
exercida, mediante autorização concedida pela ANP, por qualquer empresa que atenda ao
disposto no artigo 5° da mesma lei. A identificação dos itens exigidos das empresas
interessadas deu-se com a portaria n° 170/98, um complemento ao art. 56 da lei supracitada.
O segmento de transporte foi abordado no artigo 58, o qual introduz o livre acesso aos
gasodutos, que reduziu significativamente as barreiras institucionais à entrada de novos
agentes neste mercado.
A portaria n° 169/98 regulou o livre acesso até 2001. Essa portaria indicava a
obrigatoriedade de acesso não discriminatório de terceiros às instalações de transporte já
existentes ou a serem construídas, mas não definia uma metodologia de cálculo da tarifa
cobrada pelo livre acesso. Ademais, proibia a venda de capacidade não utilizada pelo próprio
carregador, impedindo o desenvolvimento de um mercado secundário de capacidade.
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As regras de livre acesso foram alteradas em 2005 com a publicação da resolução n°
27/05, que definiu a forma de alocação da capacidade firme, os critérios de prioridade de
atendimento entre os contratos firmes e interruptíveis e o modelo de contrato para o serviço de
transporte. A regra de proibição da compra e venda de gás natural não utilizado pelo
transportador não foi modificada.
Ainda em 2005, a ANP publicou duas outras portarias relacionadas ao tema de livre
acesso: a portaria de cessão de capacidade de transporte (n° 28) e a portaria de critérios
tarifários (n° 29). Dessa forma, o livre acesso às instalações de transporte passou a ser
regulamentado por um conjunto de portarias, cada qual abordando um aspecto diferente do
acesso de terceiros aos dutos de transporte (FERRARO, 2010).
Embora simbolicamente importante, a Lei n° 9.478/1997 não contribuiu para a
expansão do investimento privado no setor do gás natural, ao contrário do que ocorreu na
indústria do petróleo. O gás natural é tratado naquela lei como um subproduto da atividade de
produção de petróleo e não atende as demandas regulatórias surgidas com a adoção de um
novo padrão de concorrência para o setor (FERRARO, 2010). A lei prevê um modelo macro
para a liberalização do mercado, mas não fornece as ferramentas necessárias para sua
implantação. Os incentivos ao investimento privado, especialmente no setor de transportes,
são muito baixos. Para a indústria do gás natural, o quadro regulamentar, definido pela Lei n°
9.478/1997, é muito vago. A capacidade de regulação ANP depende exclusivamente de
negociações e publicações de portarias (aproximadamente 20 no total) que não têm o mesmo
poder de execução de uma lei (FERRARO, 2010).
Por fim, é importante ressaltar que a Lei do Petróleo dispõe em seu artigo 1º, inciso
IV, que a exploração de petróleo e gás natural no Brasil deve proteger o meio ambiente, como
um dos princípios e objetivos da política energética nacional; definindo que os contratos de
concessão sejam precedidos de licitação, assim como a outorga da concessão não dispensa o
licenciamento ambiental6, conforme o art.10 da Lei nº 6938/81, e a realização do Estudo
Prévio de Impacto Ambiental, revestido de publicidade. É importante ressaltar que o processo
decisório da ANP não substitui os procedimentos de participação do público no Estudo Prévio
de Impacto Ambiental e no monitoramento e auditoria ambiental concernentes às atividades

6

As atividades de sísmica, perfuração, e exploração e produção de petróleo e gás natural requerem as seguintes
licenças e autorizações dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – OEMAS e o IBAMA, no que couber: (i)
Licença de Pesquisa Sísmica – LPS; (ii) Licença prévia de perfuração – LPper; (iii) Licença prévia de produção
para pesquisa – LPpro; (iv) Licença de instalação – LI; (v) Licença de operação – LO – na atividade de
exploração e produção marítima; e (vi) Licença de Operação – LO - na atividade sísmica.
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da indústria, e estabelece obrigações em contrato de concessão a serem cumpridas (TOLEDO
NETO, 2008).
O contrato de concessão estabelece similarmente ao concessionário a obrigação de
“adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a conservação dos
reservatórios e de outros recursos naturais, para a segurança das pessoas e dos equipamentos
e para a proteção do meio ambiente”, conforme o inciso I, art. 44, da Lei nº 9478/97.
Ainda em seu art. 44, inciso V, ao concessionário é obrigado a
(...) responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus propostos e indenizar todos e
quaisquer danos decorrentes das atividades de exploração, desenvolvimento e
produção contratadas, devendo ressarcir à ANP ou à União os ônus que venham a
suportar em conseqüência de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do concessionário.

No inciso VI do art. 44, a Lei do Petróleo ordena que o concessionário “adote as
melhores práticas da indústria internacional do petróleo e obedeça às normas e
procedimentos técnicos e científicos pertinentes”. Desse modo, o legislador estabeleceu
parâmetros de comportamento, inclusive ambiental que devem ser exigidos pela ANP,
inclusive pela via judicial (MACHADO, 2002).

6.1.3 Lei nº 11.909/2009 - Lei do Gás

Em 04 de março de 2009, uma nova lei para o setor de gás no Brasil é aprovada – a
Lei nº 11.909 – conhecida como “Lei do Gás”. Esta lei, que tem como foco o midstream, foi
complementada, nos anos subsequentes, por resoluções da ANP 7 (FGV ENERGIA, 2014) e
pelo Decreto n°7.382/2010. Tais documentos constituem atualmente a essência do arcabouço
regulatório do gás natural em âmbito federal (FGV ENERGIA, 2014).
O novo marco legal instituiu importantes inovações no âmbito das atividades que
compõem a cadeia econômica do gás natural, sobretudo em relação ao segmento de seu
transporte, desde o processo de autorização da construção e/ou ampliação de novos gasodutos
até a determinação da tarifa referente ao serviço de transporte.
Para a construção de novos gasodutos, a Lei do Gás estabeleceu a concessão precedida
de licitação como regime jurídico da atividade de transporte nacional de gás natural (Art. 3°).
Não obstante, manteve as autorizações concedidas aos dutos existentes, àqueles que tenham
7

Resoluções: N°44/2011; N°50/2011; N°51/2011; N°52/2011; N°51/2013; N°15/2014; entre outras.
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obtido autorização de construção da ANP, àqueles que tenham iniciado processo de
licenciamento ambiental até a data de publicação da Lei (Art. 30, §2º), bem como para
gasodutos de transporte que envolvam acordos internacionais (Art. 3°, § 1º). A nova lei
designou que a concessão da atividade de transporte que contemple a construção ou a
ampliação de gasodutos deve ser precedida de chamada pública8 para contratação de
capacidade, com o objetivo de identificar os potenciais carregadores9 e dimensionar a
demanda efetiva (Art. 5°).
O MME passou a ser responsável pelo planejamento de construção e ampliação de
gasodutos, cabendo à ANP o papel de elaborar o processo de chamada pública para a alocação
da capacidade primária de transporte, elaborar os editais de licitação de novos gasodutos e
celebrar os contratos de concessão junto às empresas vitoriosas.
A Lei do Gás determinou que após a proposição de um gasoduto (realizada pelo MME
ou por terceiros) a ANP realize uma chamada pública para a identificação da capacidade do
gasoduto. Os carregadores interessados devem enviar à agência reguladora manifestação de
interesse na contratação da capacidade em base firme. A agência deve dimensionar a
capacidade máxima contratada e a tarifa máxima cobrada de cada carregador, no caso de
contrato de concessão (Art. 13, §2º). No regime de autorização, o cálculo da tarifa proposta
pelo transportador deve obedecer aos critérios estabelecidos pela ANP e ser submetido à sua
aprovação (Art. 28). Na etapa seguinte, os carregadores ainda interessados devem assinar um
termo de compromisso com a ANP (Art. 5º, §3º).
Após a conclusão do processo de chamada pública, a ANP deve lançar um edital de
licitação, elaborando uma minuta do contrato de concessão do processo em questão. O critério
de seleção da proposta vencedora, segundo o artigo 13 da Lei do Gás, será o de menor receita
anual. A lei supracitada determina ainda que a ANP, mediante delegação do MME, celebre
um contrato de concessão com a empresa vencedora.
A duração da concessão será de 30 (trinta) anos, prorrogáveis por igual período,
observadas as normas previstas no ato de outorga e na regulamentação (Art. 10). Ademais, no
caso dos gasodutos existentes e em fase de licenciamento ambiental, o período de
exclusividade dos carregadores iniciais é de 10 anos contados da data do respectivo início da
Chamada Pública é o “procedimento com garantia de acesso a todos os interessados, que tem por finalidade a
contratação de capacidade de transporte em dutos existentes, a serem construídos ou ampliados” (Lei nº
11.909/09, Art. 2º, inciso VII).
9
Carregador é definido como o “agente que utilize ou pretenda utilizar o serviço de movimentação de gás
natural em gasoduto de transporte, mediante autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP” (Lei nº 11.909/09, Art. 2º, inciso V).
8
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operação comercial. Durante esse prazo os transportadores não serão obrigados a permitir o
acesso de terceiros aos gasodutos (Art. 30, § 3º).
No caso da comercialização de gás natural, a Lei do Gás inovou com a introdução de
três novos personagens: consumidor livre (agente que tem a opção de adquirir o gás natural de
qualquer agente produtor, importador ou comercializador), o autoprodutor (agente explorador
e produtor de gás natural que utiliza parte de sua produção em suas instalações industriais) e o
autoimportador (agente autorizado para a importação de gás natural, que utiliza parte do
produto importado em suas instalações industriais) (MATHIAS, 2011).
O artigo 46 da Lei nº 11.909/09 permite que os consumidores livres, os autoprodutores
e os autoimportadores que não tenham suas necessidades de movimentação de gás natural
atendidas pela distribuidora possam construir e implantar, diretamente, instalações e dutos
para o uso específico através de celebração de contrato que atribua à distribuidora estadual a
sua operação e manutenção. Segundo a lei supracitada, o órgão regulador estadual deve
estabelecer as tarifas de operação e manutenção das instalações.
No que se refere aos contratos de comercialização, estes devem ser registrados pela
ANP (Art. 66) e conter informações de origem ou caracterização das reservas que fornecerão
os volumes de gás natural contratados (Art. 66, § 1º).
Para regulamentar a Lei nº 11.909/2009 e o Decreto nº 7.382/2010, no que tange à
comercialização do gás natural, a ANP publicou em 29 de setembro de 2011 a Resolução
ANP nº 52/2011, a qual aborda a autorização da atividade de comercialização de gás natural
dentro da esfera de competência da União, bem como do registro de agente vendedor e dos
contratos de comercialização.
O direito de acesso de terceiros aos gasodutos de transporte é ratificado no artigo 32
da Lei do Gás. As modalidades contratuais (firme, interruptível ou extraordinário), o processo
de alocação do transporte firme (chamada pública) e o direito de cessão de capacidade são
regulamentados nos artigos 33, 34 e 35.
As tarifas de transporte de gás natural devem ser estabelecidas pela ANP aplicando à
tarifa máxima fixada no processo de chamada pública o mesmo fator correspondente à razão
entre a receita anual estabelecida no processo licitatório e a receita anual máxima definida no
edital de licitação (Art. 13, § 2º). A Lei do Petróleo delegava à ANP somente a função de
aprovação das tarifas de transporte fixadas pelas transportadoras.
O artigo 38 da Lei do Gás determina que a atividade de estocagem de gás natural em
antigos reservatórios de hidrocarbonetos e em outras formações geológicas não produtoras de
hidrocarbonetos deverá ser exercida mediante concessão de uso, precedida de licitação
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promovida pela ANP. O MME deverá estabelecer os períodos de exclusividade que terão o
agente cuja contratação de capacidade de estocagem tenha viabilizado ou contribuído para
viabilizar a implantação das instalações de estocagem (Art. 38, § 4º).
As estações de tratamento, liquefação e regaseificação de gás natural não sofreram
grandes mudanças, com o Artigo 43 da Lei do Gás determinando que as empresas
interessadas em desenvolver tais atividades devem receber autorização da ANP.
As atividades de importação de exportação de gás natural poderão ser realizadas por
qualquer empresa ou consórcio de empresas, desde que constituídos sob as leis brasileiras,
com sede e administração no País e que tenham obtido autorização do MME (Art. 53).
A Tabela 11 sintetiza as principais alterações regulatórias trazidas pela Lei do Gás em
relação à Lei do Petróleo.

Tabela 11- Lei do Petróleo x Lei do Gás
Atributos regulatórios

Lei do Petróleo - 9478/97

Lei do Gás -11.909/09

Regime de outorga

Autorização

Concessão (30 anos)*

Novos Gasodutos

Livre iniciativa dos agentes do

Propostos pelo MME

mercado
Contratos de Transporte

Tarifas de Transporte

Enviados à ANP até 15 dias após

Previamente

aprovados

pela

assinatura

ANP

Negociada entre as partes

Estabelecida ou aprovada** pela
ANP

Acesso de Terceiros

Negociado entre as partes

Regulado pela ANP

Importação e Exportação

Autorizadas pela ANP

Autorizadas pelo MME

Estocagem

Não contemplada

Concedida ou autorizada

Atividade de Comercialização

Não contemplada

Aprovada pela ANP

*Autorização para alguns casos específicos ** Aprovada nos gasodutos autorizados
FONTE: Adaptado de CECCHI, 2013

Além de mudanças nos aspectos técnicos da regulação, a Lei do Gás provocou
também alterações institucionais relacionadas a mudanças no papel da ANP e do MME no
setor de gás natural. Com a introdução da Lei do Gás, o MME passou a ter as seguintes
funções: planejar a expansão do setor de transporte de gás através de sua subsidiária de
planejamento, a EPE (Empresa de Pesquisa Energética); estabelecer as diretrizes do processo
de contratação das empresas de transporte; estabelecer o período de exclusividade para os
carregadores iniciais e criar mecanismos, utilizando-se de parcerias públicas e privadas (PPP)
e dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para a
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construção de gasodutos de transporte considerados de relevante interesse público
(FERRARO, 2010).
Coube à ANP, por sua vez, a responsabilidade de elaborar os editais de licitação das
atividades sob o regime de concessão, definir o valor máximo das tarifas de transporte,
aprovar os contratos de transporte e as tarifas cobradas pelas empresas concessionárias e a
regular/fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão. Sob a Lei do Gás a competência
regulatória da ANP se encerra no citygate (FGV ENERGIA, 2014).
A figura 16 sintetiza o escopo de atuação de cada agente na indústria de gás natural.

Figura 16- Escopo de Atuação dos Agentes do Governo na Indústria de Gás Natural Brasileira
Fonte: FERRARO, 2010

6.2 Regulação estadual
A Constituição Federal de 1988 garantiu aos estados-membros brasileiros a
exclusividade na exploração dos serviços locais de gás canalizado. Até aquela data, apenas
três companhias operavam neste negócio, todas estatais: a Cia. Estadual de Gás – CEG, no
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Rio de Janeiro, a Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS e a Companhia de Gás de
Minas Gerais – GASMIG. Nos demais estados, a Petrobras apresentava-se verticalizada em
toda cadeia, suprindo o setor industrial.
Com a competência monopolista dos estados para as atividades ligadas à distribuição
de gás definidas pela Carta Magna, vários estados começaram a desenvolver empresas
estaduais de distribuição, operando mediante outorga de concessão (PINTO JR., 1988), com
assinatura de contratos firmados entre os estados da Federação, na qualidade de poderes
concedentes e as empresas estatais ou privadas incumbidas da exploração dos citados serviços
públicos (GONÇALVES, 2010).
A partir de meados da década de 1990, diversos estados criaram, através de leis
estaduais, suas empresas de prestação de gás canalizado. Atualmente, existem no país 27
concessionárias estaduais de serviços locais de gás canalizado. Apenas os estados do Acre,
Roraima e Tocantins não concederam a atividade. A maioria dos estados tem apenas de uma
área de concessão, enquanto São Paulo tem três e o Rio de Janeiro, duas.
A Figura 17 mostra as concessionárias acima mencionadas em suas respectivas áreas
de concessão.

Figura 17- Localização geográfica das áreas de concessão no Brasil
Fonte: ABEGAS, S.D.
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A maioria das concessionárias dos serviços locais de gás canalizado segue um modelo
de composição acionária, denominada “tripartite”, constituído pela participação majoritária do
estado-membro, que detém 51% mais uma ação do capital votante, da Petrobras Gás S.A.; a
GASPETRO, subsidiária integral da Petrobras, que controla 24,5% das ações com direito a
voto e outro acionista privado, que tem a propriedade dos 24,5% restantes do capital votante
(GONÇALVES, 2010). Não adotam esse sistema os estados do Amazonas, de Mato Grosso,
do Pará, de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Espírito
Santo, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de São Paulo.
No estado do Amazonas, a GASPETRO não participa da CIGÁS; os estados do Mato
Grosso e do Para são os únicos acionistas de suas respectivas concessionárias - MTGÁS e
GÁS DO PARÁ; as concessionárias de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e do Rio
Grande do Norte contam com a participação dos estados e da GASPETRO; no Espírito Santo
coube à Petrobras Distribuidora S.A. - BR, subsidiária integral da Petrobras a concessão dos
serviços locais de gás canalizado; em Minas Gerais o controle da concessionária GASMIG
pertence a uma sociedade de economia mista mineira - a Companhia Energética de Minas
Gerais (CEMIG); no Paraná, a Companhia Paranaense de Energia – COPEL, também
sociedade de economia mista, é proprietária de 51% do capital votante da concessionária
local, a COMPAGÁS; em Santa Catarina, atua a sociedade de economia mista catarinense SCGÁS; nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo as concessionárias são empresas
privadas (GONÇALVES, 2010).
Em 1995, a Emenda Constitucional nº 5 alterou a redação do § 2º do Art. 25 da
Constituição Federal de 1988 e passou a permitir que a exploração dos serviços locais de gás
canalizado fosse realizada diretamente, como era feito até então, ou através de concessões a
empresas estatais ou privadas, a grande novidade da Emenda (GONÇALVES, 2010). No
mesmo ano, as leis 8.987/95 (Lei das Concessões) e 9.074/95 disciplinaram a delegação dos
serviços públicos, mediante concessões e permissões, de forma a atender as determinações
constitucionais, em seus diversos aspectos, tais como: contratuais, políticas tarifárias, direitos
e deveres dos usuários, obrigações da concessionária/permissionária quanto à qualidade dos
serviços prestados, prorrogação das concessões, entre outros.
Neste contexto de nova sistemática constitucional alguns estados constituíram
agências reguladoras ou passaram a dotar órgãos reguladores pré-existentes, de repartições
dedicadas às atividades relacionadas com os serviços locais de gás canalizado.
Com as mudanças introduzidas no arcabouço constitucional pela Emenda nº 5, de
1995, bem como o Programa Nacional de Desestatização, instituído pela Lei nº 9.491 de 9 de

192

setembro de 1997, dois estados optaram pela privatização de suas respectivas concessionárias
de serviços locais de gás canalizado. O Rio de Janeiro, estado pioneiro, criou duas áreas de
concessão, outorgadas à CEG e à CEG RIO, ambas privatizadas conjuntamente em julho de
1997 (GONÇALVES, 2010).
Seguindo na mesma direção, o estado de São Paulo, após o Decreto nº 43.889, de 10
de março de 1999, ao aprovar o Regulamento de Concessão e Permissão da Prestação de
Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado no Estado e possibilitar a divisão do
território estadual em diversas áreas de concessões, privatizou a COMGÁS em 14 de abril de
1999. Essa privatização foi outorgada com a celebração do Contrato nº CSPE/01/99, em 31 de
maio do mesmo ano, a concessão da Área Leste, integrada pelas regiões administrativas de
São Paulo, São José dos Campos, Santos e Campinas, compreendendo 177 municípios
(GONÇALVES, 2010).
Posteriormente ocorreu a publicação de novas normas federais para as atividades de
produção e importação de gás natural. A ANP editou, em 29 de setembro de 2011, as
Resoluções nº 51 e nº 52, conforme previa os artigos 64 e 66 do Decreto 7.382/2010, a fim de
regulamentar o registro de autoprodutores, autoimportadores e de contratos de
comercialização de gás natural por agentes interessados, a nível nacional. Na sequência, os
estados editaram os seguintes regulamentos (MEDEIROS, S.D.):
• Amazonas, Decreto nº 31.398, de 27/06/ 2011: Regulamenta as condições do
contrato da prestação de serviços de distribuição de gás para consumidor livre, autoprodutor e
autoimportador no estado do Amazonas.
• Espírito Santo, Resolução ASPE nº 004, de 15/06/2011: Comercialização,
Consumidor Livre, Autoprodução e Autoimportação;
• Maranhão, Lei nº 9.102, de 23/12/2009, e do decreto nº 27.021, de 10/11/2010,
Comercialização, Consumidor Livre, Autoprodução e Autoimportação;
• Rio de Janeiro, Deliberação AGENERSA Nº 257 e 258, de 24/06/2008, Usuários
Livres. Atualmente, fase de Audiência Pública para disciplina da Autoprodução e
Autoimportação;
• São Paulo, Deliberações ARSESP nº 230 e 231, de 26/05/2011, disciplinou a
prestação dos serviços de distribuição a Usuários Livres, Autoprodução e Autoimportação; e
• Deliberação ARSESP nº 296, de 19 de janeiro de 2012, aprova o Termo de
Compromisso a ser firmado entre a ARSESP e o Comercializador.
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7 GÁS DE FOLHELHO NO BRASIL

7.1 Recursos de gás de folhelho no Brasil

O Brasil dispõe de bacias sedimentares com potencial para gás não convencional,
conforme ilustra Figura 18.

Figura 18- Avaliação do potencial de recursos de gás de folhelho no Brasil
Fonte: EIA; ARI, 2013

Em 2013, a Agência de Informação de Energia (EIA) do Departamento de Energia dos
EUA (DOE) encomendou um estudo denominado Advanced Resources International (ARI)
sobre o potencial de gás e óleo não convencionais em 41 países e 95 bacias de folhelho. Essa
avaliação mundial classificou o Brasil como a décima maior reserva de gás de folhelho no
mundo (Tabela 12), analisando o potencial das bacias do Paraná, de Solimões e do Amazonas
– 245 trilhões de pés cúbicos (TCF) (aproximadamente 6,94 trilhões de metros cúbicos) (EIA;
ARI, 2013), o que representa 15 vezes mais do que as suas reservas de gás convencionais
comprovadas em dezembro de 2012 (GOMES, 2014).
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Tabela 12- 10 países com maiores recursos de gás de folhelho recuperáveis
Classificação

País

Volume de gás de folhelho

1

EUA

1161 TCF (32,88 trilhões de m³)

2

China

1115 TCF (31,57 trilhões de m³)

3

Argentina

802 TCF (22,71 trilhões de m³)

4

Argélia

707 TCF (20,02 trilhões de m³)

5

Canadá

573 TCF (16,23 trilhões de m³)

6

México

545 TCF (15,43 trilhões de m³)

7

Austrália

437 TCF (12,37 trilhões de m³)

8

África do Sul

390 TCF (11,04 trilhões de m³)

9

Rússia

285 TCF (8,07 trilhões de m³)

10

Brasil

245 TCF (6,94 trilhões de m³)

Fonte: Elaboração própria com dados do EIA; ARI, 2013

Uma avaliação preliminar da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP, 2012a) indica que o volume recuperável de gás não convencional
poderia chegar a 288 trilhões de pés cúbicos (8,16 trilhões de m3), considerando áreas que não
foram incluídas no estudo da ARI (GOMES, 2014).
O cálculo do volume estimado das bacias brasileiras foi obtido com a utilização do
Análogo Barnett Shale, o qual considera a área, a espessura média das camadas de folhelho e
a capacidade de produção de Barnett shale, avaliada em 30 TCF. Tal número foi obtido a
partir da seguinte operação (TAVARES, 2014):
Área (A): 13.000 km2
Espessura média da rocha (E): 92 m
Volume da rocha: A x E = 1.196 km3
No caso da Bacia de Parnaíba, por exemplo, a camada de folhelho está localizada a
uma profundidade de 1600 a 2500m, ocupa uma área de 64.000 km2 e espessura de 40m, o
volume seria de 2.560 km³ (v= 64.000 x 0,04). Utilizando-se regra de três, obtém-se:

1.196 Km³ ___________ 30 TCF
2.560 Km³ ___________ X TCF
X= 64 TCF

Os resultados do volume estimado de gás de folhelho nas bacias brasileiras são
apresentados na tabela 13.
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Tabela 13- Volume estimado de gás de folhelho nas bacias brasileiras
Bacia
Parnaíba

Volume estimado
64 TCF (1,81 trilhões de m³)

Parecis

124 TCF (3,51 trilhões de m³)

Recôncavo

20 TCF (57 bilhões de m³)

São Francisco

80 TCF (2,27 trilhões de m³)

Paraná (EIA/ARI)*

245 TCF (6,94 trilhões de m³)

TOTAL

533 TCF (15,09 trilhões de m³)

*Não endossado pela ANP
Fonte: CHAMBRIARD, 2013

7.2 12ª Rodada de Licitações de Petróleo e Gás

Em 28 de novembro de 2013, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) realizou a 12ª. Rodada de Licitação, oferecendo 240 blocos
exploratórios terrestres com potencial para gás natural em sete bacias sedimentares,
localizados nos estados do Amazonas, do Acre, de Tocantins, de Alagoas, de Sergipe, do
Piauí, de Mato Grosso, de Goiás, da Bahia, do Maranhão, do Paraná, de São Paulo,
totalizando 168.348,42 Km² (ANP, 2012a), conforme ilustra Figura 19.

Figura 19- Áreas em Oferta na 12ª Rodada de Licitações
Fonte: ANP, 2013
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Nas bacias do Acre, Parecis, São Francisco, Paraná e Parnaíba foram ofertados 110
blocos em áreas de novas fronteiras, com o objetivo de atrair investimentos para regiões ainda
pouco exploradas ou com desafios tecnológicos a serem superados, possibilitando o
surgimento de novas bacias produtoras de gás natural convencional e não convencional. A
área desses 110 blocos é de 164.477,76 km² (ANP, 2013).
Os 130 blocos restantes encontravam-se nas bacias maduras do Recôncavo e de
Sergipe-Alagoas e tinham como finalidade a continuação da exploração e produção de gás
natural a partir de recursos petrolíferos convencionais e não convencionais presentes nessas
regiões (ANP, 2013).
O certame foi motivado, em grande medida, pela intenção de fomentar as atividades
de exploração e produção de óleo e gás em áreas que, até o momento, não haviam sido
suficientemente estudadas (ARAÚJO et al., 2015). Nessa linha, pretendeu-se estimular a
produção de conhecimento geológico acerca dessas bacias classificadas como de “nova
fronteira”, tendo sido admitida, expressamente, a possibilidade de exploração de reservatórios
considerados não convencionais – também aqui, no intuito de se incentivar o conhecimento e
o aproveitamento de um recurso até então pouco explorado no cenário brasileiro. Para tanto, o
modelo de Contrato de Concessão adotado para a 12ª Rodada de Licitações passou a prever
tratamento próprio nos casos de atividades envolvendo reservatório não convencional,
mediante a admissão de períodos exploratórios mais dilatados: a chamada “Fase Exploratória
Estendida” (ANP, 2013b).
Considerando que a 12ª Rodada contempla o potencial das bacias para recursos não
convencionais e que no momento de sua realização a Resolução n° 21 da ANP ainda não
havia sido promulgada, o contrato de concessão criou regras específicas para sua atividade
exploratória. A referida minuta define recursos não convencionais no subitem 1.3.46 da
Cláusula Primeira:
Recurso Não Convencional: acumulação de Petróleo e Gás Natural que,
diferentemente dos hidrocarbonetos convencionais, não é afetada significativamente
por influências hidrodinâmicas e nem é condicionada à existência de uma estrutura
geológica ou condição estratigráfica, requerendo, normalmente, tecnologias
especiais de extração, tais como poços horizontais ou de alto ângulo e fraturamento
hidráulico ou aquecimento em retorta. Incluem-se nessa definição o Petróleo
extrapesado, o extraído das areias betuminosas (“sand oil” ou “tar sands”), dos
folhelhos oleíferos (“shale oil”), dos folhelhos ricos em matéria orgânica (“oil shale”
ou xisto betuminoso) e das formações com baixíssima porosidade (“tight oil”).
Consideram-se, também, na definição, o gás metano oriundo de carvão mineral
(“coal bed methane” ou “coal seam gas”) e de hidratos de metano, bem como o Gás
Natural extraído de folhelhos gaseíferos (“gás de folhelho”) e de formações com
baixíssima porosidade (“tight gas”).
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A principal inovação do contrato de concessão em relação à exploração de recursos
não convencionais era a possibilidade de o concessionário prosseguir para o chamado Período
Exploratório Estendido se comprovada a descoberta destes recursos. Neste caso, o
concessionário deveria obter a aprovação (certificada pela ANP) de um Plano de Exploração e
Avaliação de Recursos Não Convencionais, contendo a descrição e o planejamento físico e
financeiro de todas as atividades exploratórias e de avaliação que seriam realizadas pelo
concessionário, contemplando, no mínimo, a perfuração de dois poços por Período
Exploratório Estendido no caso de bacias de nova fronteira ou um poço no caso de bacias
maduras. O contrato de concessão afirmava que a Fase de Exploração Estendida poderia
atingir até seis anos, dividida em três períodos exploratórios estendidos com até dois anos de
duração cada um. O início desta fase se daria com a assinatura do contrato de concessão e
chegaria ao fim com a apresentação da declaração de comercialidade da descoberta ou com a
devolução da área retida para avaliação (ANP, 2013b).
Com relação ao Plano de Exploração e Avaliação de Recursos Não Convencionais,
este deveria ser elaborado com base em instruções específicas contidas em um anexo do
contrato de concessão, num prazo de até cento e vinte dias contados a partir da certificação da
descoberta pela ANP. A Fase de Exploração só poderia ser iniciada depois que a ANP
aprovasse o referido plano (ANP, 2013b).
O contrato de concessão exigia ainda do concessionário, perante a ANP, uma nova
qualificação jurídica, financeira e técnica específica para a exploração e produção de recursos
não convencionais. Esta qualificação demandava a demonstração de patrimônio líquido
mínimo equivalente a três vezes o patrimônio exigido para qualificação como Operador C,
fixado em R$3,8 milhões, bem como o preenchimento de um sumário técnico atestando
experiência mínima de cinco anos em atividades de exploração e produção de recursos não
convencionais. O concessionário deveria comprovar a sua experiência na execução da técnica
de fraturamento hidráulico ou que contrataria uma empresa prestadora de serviço detentora do
know-how tecnológico necessário, considerando os seguintes critérios: fraturamento;
completação de poços; captação, uso, tratamento, reuso, e/ou descarte de água; licenciamento
ambiental; e envolvimento e conscientização da sociedade civil no processo de exploração e
produção (ANP, 2013b).
Finalmente, é importante ressaltar que o contrato de concessão apresentava uma
especificidade associada à postergação da declaração de comercialidade das reservas. Dentro
da cláusula oitava do contrato, o concessionário poderia solicitar uma postergação de até
cinco anos da declaração de comercialidade, caso a principal acumulação de hidrocarboneto
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descoberto e avaliado seja de gás natural, dentro das seguintes hipóteses: i) inexistência de
mercado para o gás natural a ser produzido; ii) inexistência ou insuficiência de infraestrutura
de transporte para que haja acesso ao mercado consumidor (ANP, 2013b).
Para arrematar os blocos em oferta, as empresas tiveram que considerar nas suas
propostas 40% para o bônus de assinatura, 40% para o Programa Exploratório Mínimo (PEM)
e 20% para a aquisição de bens e serviços nacionais dentro do programa de Conteúdo Local
(ANP, 2013).
No total, foram arrematados 72 blocos e a arrecadação com bônus de assinatura foi de
aproximadamente R$ 165,2 milhões. A Petrobras arrematou, sozinha ou em consórcio, 49
blocos, sendo 43 como operadora. No total, doze empresas apresentaram ofertas vencedoras,
sendo oito brasileiras e quatro estrangeiras. As outras vencedoras foram: Alvopetro
(Colômbia), GDF Suez (França), Geopark (Bermudas) e Trayectoria (Panamá) (ANP, 2013),
conforme mostra Tabela 14.

Tabela 14- Empresas ofertantes e blocos arrematados
Razão Social

Grupo

Alvopetro S.A. Extração de Petróleo e Gás
Natural
Bayar Empreendimentos e Participações
Ltda.
Companhia Paranaense de Energia
Cowan Petróleo e Gás S.A.
GDF Suez Energy Latin América
Participações Ltda.
Geopark Brasil Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Ltda.
Nova Petróleo S.A. - Exploração e
Produção
Ouro Preto Óleo e Gás S.A.
Petra Energia S.A.
Petróleo Brasileiro S.A.
Trayectoria Oil & Gas
Tucumann Engenharia e Empreendimentos
Ltda.
Total de Empresas Ofertantes: 12
Fonte: ANP, 2013

Alvopetro

Origem
do
grupo
CANADÁ

Ofertas
apresentadas
04

Blocos
arrematados
04

Bayar

BRASIL

13

07

COPEL
Cowan
GDF Suez

BRASIL
BRASIL
FRANÇA

08
10
06

04
10
06

Geopark
Limited
Bolognesi
Participações
Ouro Preto
Óleo e Gás
STR
Sistema
Petrobras
Trayectoria
Tucumann

BERMUDAS

05

02

BRASIL

07

07

BRASIL

07

07

BRASIL
BRASIL

13
50

07
49

PANAMÁ
BRASIL

14
08

10
04

O resultado esperado pelo governo brasileiro, todavia, foi um pouco diverso daquele
alcançado. Isto porque, meses após a conclusão da 12ª Rodada de Licitações, na esteira dos
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recorrentes questionamentos – observados tanto no cenário brasileiro quanto no exterior – a
respeito da utilização da técnica do fraturamento hidráulico para a exploração de reservatórios
não convencionais, foram deflagradas diversas ações civis públicas visando a impedir o
emprego desta técnica nos blocos arrematados no referido certame (ARAÚJO et al., 2015).
Uma dessas ações ocorreu em 30 de maio de 2014, quando a Procuradoria da
República de Cascavel propôs Ação Civil Pública (ACP) (nº 5005509-18.2014.404.7005)
para suspender os efeitos das licitações. Dentre as justificativas do Ministério Púbico Federal
(MPF), em Cascavel para impedir a operação, está a de que a utilização de fraturamento
hidráulico para exploração de gás de folhelho na Bacia do Rio Paraná:
[...] atingirá diretamente o Aquífero Guarani, um dos maiores do Brasil e de alcance
transnacional, que está em média de 95% concentrado na Bacia Hidrográfica do Rio
Iguaçu, rio federal de importância nacional, inclusive para geração de energia
elétrica e abastecimento urbano (FAEP, 2014).

A referida Ação Civil Pública utilizou-se dos princípios da prevenção e precaução,
justificados pela incerteza científica sobre a viabilidade ambiental da exploração do gás não
convencional:
[...] Os princípios da prevenção e precaução impõem que, havendo ou não certeza
cientifica do risco ao bem ambiental, deverão ser adotadas todas as medidas
necessárias para evitar qualquer impacto ao meio ambiente, como alhures explicado.
A aplicação estrita destes princípios inverte o ônus ordinário da prova e impõe ao
empreendedor o dever de provar que a sua ação não causa danos ao meio ambiente
(FAEP, 2014).

O Ministério Público Federal (MPF) do Piauí, da Bahia e de Presidente Prudente (SP)
também entraram com uma Ação Civil Pública para impedir a exploração de gás não
convencional nos respectivos estados.
Em linhas gerais, essas ações jurídicas 1 ressaltam as consequências ambientais que a
utilização do fraturamento hidráulico em reservatórios não convencionais poderia vir a causar
– citando desde o risco de contaminação de mananciais subterrâneos (aquíferos), até
problemas decorrentes do descarte do efluente gerado, e, mesmo, a potencial indução de
sismos. Sustentam ainda que a atividade em questão mereceria prévia regulamentação por
parte do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e a realização de uma Avaliação

1

Constam, até o momento, quatro Ações Civis Públicas: ACP nº 5005509-18.2014.404.7005, distribuída à 1ª
Vara Federal de Cascavel/PR, ACP nº 5005610-46.2013.4.01.4003, distribuída à Vara Federal de Floriano/PI,
ACP 0006519-75.2014.403.6112, distribuída à 5ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP e ACP n°003065238.2014.4.01.3300, distribuída à 13ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia.
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Ambiental de Áreas Sedimentares (AAAS) 2, a fim de evitar que esse tipo de exploração
ocorra de forma prematura, sem uma estrutura regulatória adequada, sem estudos mais
robustos sobre a viabilidade das técnicas utilizadas e sem que a questão tenha sido
amplamente discutida junto à sociedade.
As ACPs também destacaram a manifestação superficial do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) sobre o tema, limitando-se apenas a avaliar a
sobreposição dos blocos com áreas protegidas, sem nenhuma análise dos efeitos da atividade
de exploração e produção do gás sobre os aquíferos.
Além das ACPs, em 15 de julho de 2015, após intenso debate, foi aprovado pela
maioria dos membros da Comissão de Meio Ambiente da Câmara o projeto de lei (PL
6.904/13) do deputado Sarney Filho (PV/MA), que estabelece moratória de cinco anos para a
exploração de gás de folhelho no Brasil (ABRH, 2015). Conforme o texto, o Poder Público
deverá fixar regras para a exploração do gás não convencional, de modo a evitar danos ao
meio ambiente e prover a segurança das pessoas que atuam na indústria. Ademais, o governo
deverá revisar critérios vigentes para a concessão de autorizações de exploração e promover
estudos para atualizar a tecnologia de exploração de gás de folhelho no Brasil, tornando-a
ambientalmente sustentável e segura para os trabalhadores.
O PL 6.904/13 ainda precisa da aprovação de quatro Comissões da Câmara: Indústria
e Comércio, Minas e Energia, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça, para que a
proibição seja implantada de fato no Brasil, o que eliminaria quaisquer determinações
estaduais ou resoluções ministeriais.
Diante deste cenário, o anúncio do Pré-Edital da 13ª Rodada de Licitações exploração
e produção de petróleo e gás natural não fez referência a recursos não convencionais, embora
ofereça áreas em que se acredita haver potencial para esses recursos, tais como as bacias
sedimentares do Amazonas, Parnaíba e Recôncavo (ANP, 2015). Por outro lado, cláusulas
que traziam previsões específicas quanto à perfuração das rochas geradoras e à exploração dos
recursos não convencionais, a exemplo da chamada “Fase Exploratória Estendida”, não foram
reproduzidas na minuta de contrato da rodada realizada em 2015.

2

A AAAS é um processo de avaliação da aptidão de uma região às atividades de exploração e produção de
petróleo e gás natural e que produz recomendações à outorga de blocos exploratórios e ao licenciamento
ambiental (MMA, 2016). Este estudo abrange a Avaliação Ambiental Estratégica.
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7.3 Regulamentação do desenvolvimento de gás de folhelho no Brasil

Em contraste à regulação dos EUA, que envolve múltiplos reguladores em âmbito
federal, estadual e até mesmo local, no Brasil a regulação do gás de folhelho se dá em nível
federal, com atuação preponderante da ANP e do IBAMA.
A promulgação da Resolução ANP nº 21/2014 regulamenta as atividades de
perfuração seguidas de fraturamento hidráulico em reservatório não convencional e a recente
publicação do Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015 determinou caber ao IBAMA a
expedição de licença ambiental para a exploração de hidrocarbonetos em reservatórios não
convencionais no país. Estes dois dispositivos legais, que trouxeram um relativo avanço em
matéria legal no que tange à exploração dos recursos não convencionais no Brasil, são
apresentados nesta seção.

7.3.1 Resolução n° 21/2014 da ANP

Para regulamentar as atividades específicas de perfuração seguida de fraturamento
hidráulico em reservatório não convencional, a ANP emitiu, em 10 de abril de 2014, a
Resolução n° 21. Esta resolução tem como objetivo estabelecer requisitos para a exploração
de gás não convencional dentro de parâmetros de segurança operacional que garantam a
proteção à saúde humana e ao meio ambiente. A Resolução recebeu 150 comentários e
sugestões enquanto esteve em consulta pública por 30 dias e foi publicação no Diário Oficial
da União no dia 11 de abril de 2014 (ANP, 2014 Resolução n° 21).
A regulamentação designa mecanismos para mitigar os possíveis impactos e riscos
descritos anteriormente neste estudo e fundamenta-se em três pilares: (i) sistema de gestão
ambiental; (ii) projeto de fraturamento e (iii) padrões de segurança operacional (LOBO et al.,
2014).
A Resolução n° 21/2014 determina a obrigatoriedade de adoção de um sistema de
gestão ambiental, contendo um plano detalhado de controle, tratamento e disposição de
efluentes gerados (art. 3°). A água utilizada nas operações de fraturamento hidráulico deve ser
preferencialmente o próprio efluente gerado, água imprópria ou de baixa aceitação para o
consumo humano ou animal ou água resultante de efluentes industriais ou domésticos tratados
para o uso pretendido (§ único).

202

A proteção dos corpos hídricos e solos da região deve ser garantida (Art. 4°), sendo
exigida a realização de testes, modelagens, análises e estudos que comprovem que o alcance
máximo das fraturas projetadas permaneça a uma distância segura dos corpos hídricos
existentes (Art. 7°). Os poços devem ser integralmente revestidos e o operador deve realizar a
análise da influência do fraturamento hidráulico no poço em questão sobre os poços
adjacentes (Art. 7°, §2° e §3°). Além disso, é proibido o fraturamento hidráulico em poços
cuja distância seja inferior a 200 metros de poços de água utilizados para fins de
abastecimento doméstico, público ou industrial, irrigação, uso animal, dentre outros usos
humanos (Art. 7°, §1°).
O operador deve publicar em seu sítio eletrônico informações sobre: (i) impactos e
resultados das ações de responsabilidade social e ambiental; (ii) produtos químicos, com
potencial impacto à saúde humana e ao ambiente utilizados no processo, transportados e
armazenados, indicando suas quantidades e composições; e (iii) origem da água utilizada no
fraturamento hidráulico, bem como o volume captado, o tipo de tratamento adotado e sua
disposição final (Art. 6°).
A resolução condiciona a aprovação da ANP para o fraturamento hidráulico em
reservatório não convencional à apresentação realizada pelo operador, com no mínimo 60
(sessenta) dias do início da perfuração, dos seguintes documentos (Art. 8°):
- licença ambiental emitida pelo órgão competente autorizando especificamente as
operações de fraturamento hidráulico;
- outorga ou autorização para a utilização dos recursos hídricos;
- laudo fornecido por laboratório independente para corpos hídricos superficiais e
poços de água existentes num raio de 1000 metros horizontais da cabeça do poço a ser
perfurado;
- projeto de poço para fraturamento hidráulico em reservatório não convencional,
contendo simulação de fraturas e análises de riscos em todas as fases e operações;
- declaração de responsável técnico designado pela empresa de que o projeto atende
aos requisitos legais aplicáveis e que foram realizados os testes, modelagens, análises e
estudos, alinhados com as melhores práticas de engenharia, com a conclusão de que os riscos
de falhas preexistentes serem reativadas ou das fraturas geradas alcancem qualquer corpo
hídrico subterrâneo foram reduzidos a níveis toleráveis; e
- estudos e avaliação de ocorrências sísmicas (naturais e induzidas).
A Resolução n° 21 indica parâmetros para o projeto de poço, com grande ênfase no
programa de revestimento e cimentação. Duas barreiras de segurança devem isolar as
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formações porosas e/ou contendo hidrocarbonetos e a superfície. Além disso, diversos testes
devem ser realizados para garantir a integridade do revestimento durante todo o ciclo de vida3
do poço, bem como impedir a migração de fluidos para algum corpo hídrico subterrâneo
através das estruturas de poço e/ou pela área adjacente à cimentação (Art. 11).
Outros requisitos e diretrizes são exigidos para garantir a segurança operacional,
incluindo a elaboração de um plano de emergência com procedimentos, treinamentos,
recursos e estrutura necessários para eliminar ou minimizar as consequências dos cenários
acidentais identificados.

7.3.2 Decreto Presidencial n° 8.437/2015

Em 22 de abril de 2015 foi sancionado o Decreto n° 8.437, que regulamenta o artigo
7° inciso XIV, alínea “h”, parágrafo único da Lei Complementar n° 140/2011, a qual
estabelece as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate
à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.
Por meio do Decreto nº 8.437, o Governo Federal deliberou que as tipologias de
empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental sejam de competência da União,
ou seja, devem ser licenciadas perante o IBAMA, órgão federal ligado ao Ministério do Meio
Ambiente. Dentre os empreendimentos listados destacam-se as obras de infraestrutura –
estradas, ferrovias, hidrovias, portos, sistemas de geração e transmissão de energia elétrica – e
atividades ligadas à exploração e produção de recurso não convencional de petróleo e gás
natural, compreendendo as atividades de perfuração de poços, fraturamento hidráulico e
implantação de sistemas de produção e escoamento.
O Decreto n° 8.437 define recurso não convencional nos seguintes termos:
(...) recurso não convencional de petróleo e gás natural - recurso cuja produção não
atinge taxas de fluxo econômico viável ou que não produzem volumes econômicos
de petróleo e gás sem a ajuda de tratamentos de estimulação maciça ou de
tecnologias e processos especiais de recuperação, como as areias betuminosas oilsands, o gás e o óleo de folhelho - shale-gas e shale-oil, o metano em camadas

A Resolução 21 define “ciclo de vida” como o período durante o qual são desenvolvidas as atividades de
projeto, construção, completação, produção e abandono do poço.
3

204
de carvão - coalbed methane, os hidratos de metano e os arenitos de baixa
permeabilidade – tights and stones (...)

O Decreto afirma que o IBAMA licenciará as seguintes atividades em seu artigo 3º:
VI - exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos
nas seguintes hipóteses: (...)
c) produção, quando realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e gás
natural, em ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (offshore) ou
terrestre (onshore), compreendendo as atividades de perfuração de poços,
fraturamento hidráulico e implantação de sistemas de produção e escoamento;

A alínea “c” refere-se apenas à produção dos hidrocarbonetos, enquanto o inciso VI
faz referência à exploração e produção. Desta forma, uma dúvida pode ser suscitada em
relação às atividades de exploração, se estas seriam de competência do IBAMA ou dos órgãos
ambientais. Uma interpretação teleológica e sistemática levaria a crer que o Decreto disse
menos do que queria, ficando todas as atividades relacionadas à exploração e produção de
reservatórios não convencionais a cargo do órgão federal, afastando-se assim a interpretação
literal. Por enquanto, todavia, não há precedentes a indicar como a norma será interpretada
(ARAÚJO et al., 2015).
Apesar da dúvida gerada, é importante ressaltar a importância do Decreto n° 8.437, na
medida em que ele afasta eventual insegurança jurídica que a descentralização dessa
competência para os diversos estados poderia causar. Tal iniciativa trouxe também a
mensagem de que o governo brasileiro não está disposto a abrir mão da exploração de
recursos não convencionais, não obstante o revés sofrido em razão das aludidas ações
judiciais (ARAÚJO et al., 2015).
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8

ANÁLISE COMPARATIVA DA REGULAMENTAÇÃO DE GÁS

NATURAL E DE GÁS NÃO CONVENCIONAL DOS EUA E DO BRASIL
Ultrapassadas as etapas necessárias de radiografia da regulação do setor de gás natural
e da regulamentação da produção de gás de folhelho dos EUA e do Brasil, o presente capítulo
destina-se a aprofundar as comparações pontuais indicadas ao longo deste estudo, buscando
compreender se o ambiente regulatório brasileiro permite que a bem-sucedida experiência
estadunidense com gás não convencional seja replicável e factível em território nacional, bem
como identificar as melhores práticas para que a exploração de gás não convencional ocorra
de maneira responsável e segura.
A separação dos vieses de análise comparativa em duas perspectivas regulatórias: a do
setor de gás natural e a da produção de gás não convencional, especificamente, respeita a
constatação de que a exploração do gás de folhelho não ocorre de maneira isolada, ela está
inserida num ambiente regulatório mais amplo – do gás natural. É este ambiente que
determina a viabilidade de um projeto tão complexo quanto o do gás não convencional na
medida em que sua estabilidade e robustez regulatória estimulam as empresas com tecnologia
avançada a participarem do setor e garantem a competição em condições de igualdade. A
regulamentação específica do gás de folhelho, por sua vez, deve assegurar que as normas
ambientais pertinentes sejam aplicadas de forma justa e irrestrita, mitigando os potenciais
impactos para a saúde humana e para o meio ambiente. Ela também contribui para a
viabilidade do projeto, pois revela em que condições a exploração de gás não convencional
ocorrerá e pode inviabilizá-lo através de altos custos regulatórios ou de exigências que o
operador não estiver disposto a seguir.
Neste cenário, a primeira parte do capítulo apresenta uma análise comparativa do setor
de gás natural do Brasil e dos EUA, englobando alguns aspectos técnicos fundamentais para o
desenvolvimento de gás não convencional e a competitividade da indústria de gás natural nos
dois países. Seus aspectos institucionais, incluindo o marco regulatório do setor de gás
natural, algumas políticas públicas voltadas para a produção de gás de folhelho e a aplicação
dos direitos minerais também são abordados.
A segunda parte do capítulo compara a regulamentação do gás de folhelho do Brasil e
de três estados estadunidenses (Texas, Pensilvânia e Colorado), enfatizando as principais
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semelhanças e diferenças na implantação de suas legislações, bem como as escolhas de
estratégia regulatória.

8.1

Análise comparativa da regulamentação do setor de gás natural nos EUA e no

Brasil

O capítulo 4 apresentou a longa trajetória percorrida pelos EUA para alcançar o
recente sucesso da indústria de gás de folhelho no país. Limitações técnicas e abundância de
recursos de gás convencional mais barato desencorajaram sua produção, até que os choques
de energia na década de 1970 reacenderam o interesse de explorar alternativas de energia para
reforçar sua oferta interna e evitar escassez decorrente da dependência de importação de
energia. Neste ambiente, o país olhou para várias fontes de hidrocarbonetos não
convencionais e, através de diversos esforços, promoveu avanços tecnológicos que
possibilitaram a sua eventual utilização comercial.
Uma vez que o apoio do governo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico foi
aperfeiçoado por empresas privadas, as condições estruturais convergiram com um mercado
transitório dinâmico e níveis de preços elevados para viabilizar a produção econômica e
permitir o boom do gás de folhelho nos anos 2000. Os fatores influentes para este sucesso –
aspectos técnicos, competitividade do setor e aspectos institucionais - são discutidos nesta
seção.

8.1.1 Análise das Questões Técnicas

Considerando que o desenvolvimento e a aplicação de tecnologia são fundamentais
para desenvolver os recursos que antes não eram acessíveis, a combinação de perfuração
horizontal e fraturamento hidráulico é geralmente creditada como o elemento mais influente
na viabilização da produção econômica do gás de folhelho nos EUA. Outros fatores, no
entanto, têm sido tão importantes para reduzir a incerteza técnica associada. Eles incluem um
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generoso volume de recursos com características geológicas adequadas, a disponibilidade de
informações geológicas precisas e a ampla distribuição da infraestrutura e do mercado.

8.1.1.1 Desenvolvimento tecnológico

A história do gás não convencional nos EUA, relatada no capítulo 4, mostra a
importância da pesquisa básica realizada pelo governo federal, sobretudo no momento em que
os fundos de pesquisa e desenvolvimento do setor privado estavam em declínio e as empresas
privadas não poderiam assumir os riscos de exploração improdutiva, utilizando métodos
experimentais. Os programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) propostos, que incluíam
determinadas demonstrações de tecnologia e conhecimento geológico, contribuíram para
reduzir os riscos de exploração, para mostrar o potencial do mercado de gás não convencional
e para acelerarar o ritmo da descoberta e de inovação do setor privado. Esses esforços foram
complementados por parcerias público-privadas, que garantiram agilidade e eficácia na
difusão de novas descobertas e tecnologias (BURWEN et al., 2013).
É importante ressaltar que o governo federal dos EUA se comprometeu com projetos
de P&D, sem ser capaz de prever o alcance total de suas aplicações e tecnologias
desenvolvidas. Anos ou décadas se passaram antes que os benefícios de alguns avanços
tecnológicos tivessem sido plenamente realizados.
A experiência estadunidense comprovou a necessidade de investimentos em inovação
tecnológica na indústria de petróleo e gás natural para que seus recursos de gás não
convencional pudessem ser explorados e transformados em reservas (FERNÁNDEZ, 2012).
O Brasil apresenta um histórico positivo em relação ao desenvolvimento de novas
tecnologias no setor energético. Aproximadamente 42,4% da matriz nacional é composta por
energias renováveis, como hidrelétricas, biomassa, solar e eólica (MME, 2013). O país
também desenvolveu tecnologia e know-how em projetos de difícil concretização, como o présal. Entretanto, ainda não dispõe de estruturas institucionais para desenvolver as técnicas
utilizadas na extração de gás de folhelho. Essa tecnologia pode ser importada dos EUA,
porém precisa ser adaptada às condições brasileiras, determinadas principalmente por suas
características físicas e geológicas. Efetivamente, mesmo nos EUA, cada poço possui uma
configuração própria e única (CHOU, 2013). Esse fator estabelece desafios tecnológicos nas
diversas fases, abrangendo a exploração, avaliação e o desenvolvimento (CHOU, 2013).
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Nas etapas de exploração e avaliação, por exemplo, a análise de reservatório, a
geomecânica, a formação e a avaliação econômica são cruciais. A modelagem e as análises de
reservatório convencional não são apropriadas para o gás de folhelho porque as características
dos complexos reservatórios e o fluxo de gás dos não convencionais dificultam as estimativas
de volume total de gás (sigla GIP, do inglês Gas in Place) (ENVI, 2011), a recuperação, os
perfis de produção, a localização do poço e o projeto de fraturamento (CHOU, 2013).
Na fase de desenvolvimento, as empresas enfrentam desafios em relação ao projeto do
poço, à perfuração horizontal, ao fraturamento hidráulico e à completação de poços,
sobretudo, conciliando sua realização à minimização de custos e de impactos ambientais
(CHOU, 2013).
O fornecimento de equipamentos e serviços, as condições do transporte e a
necessidade de mão de obra especializada podem criar dificuldades adicionais em cada etapa
do desenvolvimento de gás de folhelho.
Além desses desafios, os países que, assim como o Brasil, buscam iniciar uma
indústria local de gás de folhelho precisam estabeler cooperações internacionais a fim de
adquirir tecnologia e know-how necessários à exploção dos recursos de gás não convencional
existentes em seu território.
A China desde 2009 vem assinando uma série de acordos de cooperação com os EUA,
incluindo o Memorando Sino-Americano de Entendimento sobre Cooperação de Gás de
Folhelho (Sino-U.S. Memorandum of Understanding on Cooperation of Shale Gas), o Plano
de Força-Tarefa dos recursos de gás de folhelho entre o Departamento de Estado dos EUA e a
Administração Nacional de Energia da China (Sino-U.S. Shale Gas Resource Task Force
Work Plan between the U.S. Department of State and China’s National Energy
Administration) e o Registro Informativo Conjunto para fortalecer a relação econômica SinoAmericana (Joint Fact Sheet on Strengthening Sino-U.S. Economic Relationship). O país
também vem investindo em aquisição de gás de folhelho no exterior para absorver experiência
e técnicas estrangeiras (PI et al., 2015).
Similarmente, na Bacia de Neuquén, Argentina, programas de exploração e produção
comercial de gás não convencional em estágio inicial estão sendo realizados em parceria pelas
empresas: Apache, EOG, ExxonMobil, Total, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
(EIA/ARI, 2013). Com sede na Índia, a Oil and Natural Gas Corp. Ltd (ONGC) assinou um
acordo com a ConocoPhillips para a cooperação na exploração e desenvolvimento de recursos
domésticos de gás de folhelho (SHALE GAS INTERNATIONAL, 2015).
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Investimentos no setor de P&D também são necessários. O Brasil possivelmente
precisará reunir esforços de empresas petrolíferas, universidades e institutos de pesquisa e
aumentar o investimento em tecnologias com foco na resolução de problemas técnicos na
perfuração horizontal de poços, no fraturamento hidráulico, bem como na construção de um
sistema tecnológico para prospecção e exploração adaptado às condições geológicas do país.

8.1.1.2 Informações geológicas

Outro fator de suporte da produção de gás de folhelho se refere à disponibilidade de
avaliações de recursos. Informações geológicas precisas sobre os recursos ajudam os
produtores a otimizar seus projetos, realizar estudos de prospecção com mais exatidão e
encontrar mais facilmente os sweet spots, ou seja, aquelas áreas específicas dentro do folhelho
em que o potencial de produção é maior. Tal aprendizado tecnológico é consequência de um
processo denominado learning-by-doing e, segundo Colomer et al. (2015), depende de
empreendedorismo e investimento de produtores pioneiros que precisam enfrentar um maior
nível de risco geológico e custos de produção mais elevados. Informações claras e confiáveis
sobre a quantidade de recursos e reservas também contribuem para a atração de investimentos
para o país, uma vez que elas favorecem a percepção de um horizonte de previsibilidade.
Os EUA possuem um vasto conhecimento geológico de suas fontes convencionais e
não convencionais de petróleo e gás natural. Este conhecimento é também fruto dos
investimentos em P&D realizados pelo governo no momento em que elaborava estudos de
prospecção e exploração de gás não convencional e para isso necessitava conhecer os locais
de sua ocorrência. A partir de informações já existentes para a exploração de hidrocarbonetos
convencionais, o estudo foi aprofundado e as informações foram melhoradas e inovadas.
No Brasil, o nível de conhecimento geológico sobre os recursos não convencionais
ainda é incipiente. O capítulo 7 relatou que o conhecimento que se tem refere-se à
disponibilidade de bacias sedimentares com potencial para gás não convencional, com valores
obtidos através de um estudo encomendado pela EIA em 2013. A ANP também apresentou
estimativas baseando-se no Análogo Barnett Shale, um cálculo simples que envolve regra de
três e considera a área, a espessura média das camadas de folhelho e a capacidade de
produção de Barnett shale. Tais estimativas são frágeis e, provavelmente, não retratam o real
potencial de recursos de gás convencional brasileiro. Sem conhecimento técnico sobre as
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estruturas geológicas de formação existentes no Brasil não é possível determinar o processo
de adaptação tecnológica para a exploração de gás não convencional no país.
Em abril de 2016, ANP anunciou a nova fase do Plano Plurianual de Estudos de
Geologia e Geofísica da Agência para o quadriênio 2015-2018, o qual prevê investimentos
totais de R$ 1,24 bilhão. Entre os projetos, “estão previstos novos levantamentos sísmicos nas
bacias do Parnaíba, Paraná e Parecis” e “projetos voltados à pesquisa de gás de carvão e de
outros recursos não convencionais” (ANP, 2016).
Essas ações serão importantes, pois o trabalho de avaliação para desenvolvimento da
indústria de gás de folhelho no Brasil requer investimento e apoio à P&D. Contudo, deve-se
encorajar institutos de pesquisa, universidades e empresas a estabelecer centros de
investigação e realizar avaliações de recursos de gás não convencional. Ademais deve ser
construído, um sistema padrão para a investigação e a avaliação de gás não convencional,
incluindo levantamentos geológicos e trabalhos de exploração de acordo com as
características geológicas do Brasil. Somente com avaliação e investigação estratégica é
possível obter uma imagem completa do potencial das fontes não convencionais nacionais,
selecionar áreas de prospecção de gás de folhelho e blocos favoráveis, fornecer alvos de
exploração e guiar sua exploração e produção.

8.1.1.3 Infraestrutura e tamanho do mercado

A escala da infraestrutura disponível nos EUA permitiu o transporte da produção de
gás de folhelho das regiões produtoras para as instalações de processamento e para os
consumidores. As condições de extensão, diversidade, capacidade e acesso dessa
infraestrutura são notáveis em todo o território estadunidense. Até o final de 2007, havia mais
de 210 sistemas de dutos com extensão aproximada de 491 mil quilômetros (Figura 20),
inúmeras instalações de armazenamento subterrâneo, bem como vários pontos de comércio
internacional, englobando duas interligações de gasodutos com o México e o Canadá e várias
instalações de gás natural liquefeito (LNG) (EIA, S.D.). Mais significativo, as condições
competitivas do mercado e do quadro regulamentar prevalente proporcionam um melhor
acesso à infraestrutura, garantindo uma eficiente alocação de gás natural para os mercados e
uma participação de 25% da matriz energética dos EUA (EIA, 2012a).
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Figura 20- Mapa da rede de gasodutos dos EUA
Fonte: EIA, 2009

No Brasil, o cenário de infraestrutura é bem diferente. O país possui 9.410 quilômetros
de gasoduto de transporte, concentrados no litoral e na região sudeste (Figura 21). Isto se
constitui em mais um desafio ao desenvolvimento de gás de folhelho, visto que os recursos de
gás não convencional encontram-se espalhadas no interior do país. A construção de gasodutos
nestas regiões encarece o projeto e coloca em risco sua viabilidade econômica. Não obstante,
pode-se optar por alternativas como a construção de termoelétricas ou de unidades de
fertilizantes próximas a estas regiões para o escoamento do gás produzido.

Figura 21- Infraestrutura de transporte de gás natural – Brasil
Fonte: ANP, 2009
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Além das diferenças em relação à infraestrutura dos EUA e do Brasil, o tamanho do
mercado de gás natural destes dois países também é bem contrastante. Em 2015, o Brasil
consumiu 98,6 milhões de m3/dia, quase o dobro do consumo referente a 2001 (MME, 2016).
45,9% desse volume foi destinado à geração de energia elétrica e 43,6% à indústria (MME,
2016). Apenas 10,2% do gás natural consumido no Brasil naquele ano foram destinados a
outros usos, como o comercial, o residencial, e o automotivo (MME, 2016). As importações
corresponderam a cerca de 50 milhões de m3/dia, a maioria proveniente da Bolívia (MME,
2016), com quem o Brasil mantém contrato até 2019.
Cabe ressaltar que o Brasil vivenciou uma crise de escassez hídrica, iniciada em
meados do ano de 2013, acentuada no decorrer de 2014 e mantida ao longo de 2015. A pouca
abundância de chuvas atingiu uma ampla área do Sudeste e Nordeste brasileiros, afetando os
diversos usos da água, em especial a geração de energia hidroelétrica (TCU, 2015). Visando e
possibilitar uma maior margem de manobra na utilização dos reservatórios das usinas
hidrelétricas e assegurar a oferta de energia elétrica houve nesses anos um incremento no
despacho de usinas térmicas1 (TCU, 2015), com consequente aumento do uso de gás natural,
entre outros combustíveis.
Apesar do crescimento no despacho das termoeléricas e no consumo de gás natural,
em 2014, o gás natural representava apenas 13,5 % da matriz energética brasileira (MME,
2015).

8.1.2 Competitividade do setor de gás natural

Paralelamente aos avanços tecnológicos que permitiram a extração de gás de folhelho,
a capacidade competitiva da indústria de gás natural dos EUA de reagir às forças do mercado
foi fundamental para impulsionar o crescimento de sua produção.
Ao contrário de outros países com estruturas monopolistas ou oligopolistas, as décadas
de desenvolvimento e regulação direta moldaram a flexível e competitiva indústria de gás nos
EUA, que é predominantemente composta por numerosas pequenas e médias empresas
1

As usinas térmicas incluídas no Sistema Elétrico Brasileiro apresentam, fundamentalmente, caráter
complementar (devido à sua facilidade de operação, ao elevado custo dessa fonte de geração e aos impactos
ambientais causados), buscando atuar apenas de forma subsidiária à atuação das usinas hidrelétricas (TCU,
2015).

213

independentes. O papel desempenhado por estas empresas foi essencial para a produção em
escala comercial, uma vez que a tecnologia refinada estabeleceu novas práticas, suportou os
riscos de mercado e realizou a perfuração intensiva em grandes áreas com características
geológicas divergentes. Ademais, os operadores independentes menores tornaram-se
pioneiros na produção de gás de folhelho até que as maiores companhias de petróleo e gás
começaram a ser atraídas para o negócio, apesar da sua falta de interesse inicial (GÉNY,
2010).
Isto foi possível porque o atual mercado de gás natural dos EUA é desregulamentado,
o que propicia maior acesso às malhas e a regras simplificadas, favorecendo investimentos no
setor e, consequentemente, provocando o aumento de novas explorações e o desenvolvimento
de infraestrutura. O setor também alterou cada etapa da cadeia produtiva visando mais
eficiência.
A competitividade da indústria do mercado de gás estende-se para os preços, que estão
desregulados, atrelados ao livre-mercado e promovem uma transmissão mais eficiente de
informações entre produtores e clientes, conforme descrito no capítulo 4. Desde o final dos
anos 1970 e 1980, quando as políticas foram implantadas para descontrole dos preços do gás e
com a eventual criação do Henry Hub como referência para operações à vista e futuras, os
produtores são altamente sensíveis ao preço do gás. Em consequência, a produção de gás de
folhelho foi capaz de prosperar em resposta ao crescimento constante nos preços do gás a
partir de 2000, mesmo com o processo de queda de preços iniciado em 2009.
A indústria de gás natural no Brasil não possui o mesmo grau de atomização
observado nos EUA. Há um forte domínio da Petrobras, que assume um papel quase
monopolista, atuando em todas as etapas da cadeia de produção. Sua participação na
exploração e produção é de aproximadamente 90% da participação total nacional (ANP,
2013c). A empresa também atua como única detentora dos gasodutos, sob sua operação,
incluindo importações de gás natural, seja pelo gasoduto Brasil-Bolíva (conhecido como
Gasbol), seja via terminais de Gás Natural Liquefeito (GNL) também de sua propriedade
(ANP, 2013c). A Petrobras é ainda a única produtora a realizar oferta de gás natural às
distribuidoras estaduais2 (ANP, 2013c).
Esta integração vertical pode constituir-se em uma barreira à entrada de novos players
nessa indústria, visto que estes não possuem acesso à infraestrutura de transporte e tratamento.
Para que um produtor com pequena escala possa vender gás ao mercado, por exemplo, ele
2

A Petrobras mantém participações (que variam de 23,5% a 83%) em 18 companhias distribuidoras e controla
integralmente a Gás Brasiliano (SP) e a BR (ES) (PETROBRAS, 2015).
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necessita contratar o serviço de transporte de um gasoduto de propriedade da Petrobras e com
ela disputar o mercado final. Em caso de sucesso, esse produtor deverá vender o gás para
alguma distribuidora, que possivelmente tem a Empresa de Economia Mista como sócia
majoritária.
A Lei do Gás de 2009 estabeleceu a introdução de novos importadores, produtores,
operadores para a rede de transporte e comercializadores, ainda que não mobilize sua atuação
na prática. Essa lei também trouxe alterações em relação à formulação da política de
desenvolvimento da indústria do gás está sob responsabilidade do Ministério de Minas e
Energia (MME), com apoio técnico da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e apoio
operacional da ANP. Até então, a política gasífera nacional era definida pela Petrobras de
acordo com seus interesses comerciais.
Além da verticalização da cadeia, a estrutura tarifária do gás natural apresenta
instabilidade em relação a vários aspectos de formação do preço, composta por duas parcelas:
variável ou commodity e fixa ou de transporte, em âmbito federal, e as margens de
distribuição, em âmbito estadual. A parcela variável ou commodity está associada a uma cesta
de óleos, enquanto que a parcela fixa ou de transporte remunera os investimentos em
infraestrutura de gasodutos, sem informar detalhes sobre seu cálculo. As margens de
distribuição, estabelecidas pelas agências estaduais, apresentam grande heterogeneidade.
Alguns estados informam o valor da margem de distribuição, alguns dificultam o acesso a esta
informação, utilizando-se de diversos processos burocráticos, enquanto outros estados
simplesmente não disponibilizam a informação.
A experiência estadunidense mostrou que a desverticalização da cadeia de gás natural
favorece a entrada de agentes ao longo da cadeia, sobretudo nas atividades de
comercialização. O Brasil precisa desenvolver mecanismos para garantir que diferentes
produtores de gás tenham acesso à infraestrutura de transporte do país de maneira justa e
igualitária. Ademais, o setor de gás natural brasileiro precisa apresentar maior transparência e
competitividade para atrair maiores investimentos e ser capaz de criar um ambiente de livre
concorrência favorável ao desenvolvimento de novos projetos como a produção de gás não
convencional. Sem estas mudanças, o projeto de gás de folhelho corre sérios riscos de não
sair do papel.
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8.1.3 Aspectos Institucionais

Dentro do contexto do boom do gás de folhelho nos EUA, outros elementos
incorporados são menos proeminentes, mas igualmente relevantes no favorecimento de um
quadro adequado para a evolução dos fatores técnicos e econômicos. Especificamente o apoio
governamental em diversas formas e um regime de terra que estende a propriedade privada
para os recursos do subsolo têm colaborado para trazer segurança e estabilidade ao setor e às
diferentes partes interessadas.

8.1.3.1 Políticas públicas

Conforme descrito anteriormente, a produção de gás não convencional nos EUA não
teria sido possível sem a participação do governo ao longo de décadas, promovendo o
desenvolvimento tecnológico necessário e fornecendo incentivos para os produtores quando a
produção de gás de folhelho ainda era inviável. O contexto do aumento da demanda de
energia e da possibilidade de escassez em decorrência da dependência de fornecedores de
energia estrangeiros durante os anos 1970 despertaram o interesse pela exploração de recursos
não convencionais que no momento não eram comercialmente acessíveis. Além dos
investimentos em projetos que buscavam o desenvolvimento tecnológico, o governo, através
da Seção 29 da Lei Crude Oil Windfall Profit Tax Act de 1980, também concedeu subsídio
transitório para promover a produção interna de energia a partir de fontes não convencionais.
O abatimento de USD 0,50 por milhão de pés cúbicos de gás natural nos impostos federais
provenientes de certos tipos de fontes não convencionais, incluindo o gás de folhelho,
permitiu a produção desses recursos em escala comercial mesmo após a sua expiração em
2002.
Embora o leque de empresas que poderiam tirar proveito fosse limitado, os créditos
fiscais reduziram riscos e possibilitaram maiores retornos para o gás não convencional,
permitindo que novos projetos superassem obstáculos econômicos impostos pelos riscos
comuns ao recurso. Isso atraiu novas fontes de capital e aumentou a atividade de exploração e
desenvolvimento, mais do que dobrando a produção de gás não convencional entre 1980 e
2002 (EIA, 2012a) e conduziu a maiores inovações tecnológicas através de learning-by-doing.
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Quando os preços do gás natural aumentaram no início de 2000, tornando a economia
da produção gás não convencional mais favorável, a combinação da inovação tecnológica e
políticas de promoção em duas décadas anteriores permitiram a resposta rápida e dramática da
indústria.
O marco regulatório e fiscal da indústria do gás no Brasil precisa reconhecer que os
riscos e os custos para a exploração e produção de gás não convencional são muito mais
elevados que àqueles relacionados ao gás convencional. Neste contexto, aumenta a
importância da introdução de incentivos fiscais para atração dos investimentos iniciais
necessários ao processo de aprendizado tecnológico que permitirá reduzir os custos da
exploração do gás não convencional (CNI, 2015).
Um estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2015 propõe
incentivos específicos e uma política de apoio à exploração de gás não convencional, que
incluiriam (CNI, 2015):
• revisão da taxa de depreciação de poços não convencionais para refletir a maior taxa
de declínio da produção;
• abatimento do reinvestimento em novos poços da base de cálculo do imposto de
renda;
• redução do royalty pago sobre o gás não convencional para 5%;
• isenção de PIS-COFINS para o gás não convencional.
O estudo da CNI (2015) destaca também que além de incentivos tributários, é
fundamental a concepção de políticas industrial e tecnológica para o desenvolvimento da
cadeia de fornecedores voltada para o gás não convencional.

8.1.3.2 Direitos sobre a exploração de hidrocarbonetos

Nos EUA, conforme descrito no capítulo 4, o direito de extrair hidrocarbonetos
pertence a proprietários privados de terras. Isto implica que os proprietários têm o direito
exclusivo de explorar os recursos de petróleo e gás natural subterrâneos. Além das
propriedades privadas, os governos estaduais, locais e, sobretudo, o governo federal daquele
país também possuem grandes extensões de terra, incluindo riquezas subterrâneas. Para a
produção de gás de folhelho é comum que os proprietários celebrem um contrato com uma
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empresa de extração. O lucro para o proprietário é invocado nos pagamentos de royalties que
ele recebe do extrator para a exploração dos recursos sob sua terra.
Devido a essa característica, em vez de dois atores como no Brasil (os governos e os
extratores), três atores estão envolvidos nas negociações nos EUA (os governos, os
latifundiários e os extratores). A participação desse terceiro agente nesse processo pode
parecer retardar o desenvolvimento, no entanto ela fomenta a competição, uma vez que os
proprietários de terra podem lucrar com a produção de gás não convencional, o que cria um
incentivo para uma atitude positiva em relação ao seu desenvolvimento. Ademais, nas regiões
onde não há proibições, o operador pode decidir com relativa facilidade quando e onde
produzir.
No Brasil, os recursos de hidrocarbonetos pertencem a União que, através da atuação
da ANP, tem o direito soberano de decidir se e em que áreas a extração de gás de folhelho
ocorrerá. Isso também contrasta com a política desenvolvida nos EUA, na qual a exploração
depende basicamente da localização das jazidas, que, por vezes, estão em áreas centrais de
uma cidade. A localização dos sítios de exploração nacional depende de determinação da
ANP, que se utiliza de Rodadas de Licitações para Exploração, Desenvolvimento e Produção
de Petróleo e Gás Natural. Através destas rodadas, o governo concede o direito de exercício
dessas atividades econômicas no Brasil, que podem ser realizadas por empresas estatais e
privadas. É importante destacar a ausência de um calendário para a realização destes
certames, visto que no período de 2008 a 2013 nenhuma rodada de licitação foi realizada, o
que dificulta a renovação do portfólio exploratório das concessionárias (CNI, 2015).
Diante deste cenário, os cidadãos brasileiros não serão compensados pelo uso de suas
terras em caso de extração de gás de folhelho, o que pode levar a uma atitude mais relutante
do público em relação à sua produção. O operador, por sua vez, não tem condições de
determinar onde e quando produzir.

8.2 Regulamentação da produção de gás de folhelho

Esta seção apresenta uma análise comparativa da regulamentação de gás não
convencional do Brasil e dos três estados norte-americanos (Texas, Pensilvânia e Colorado)
abordados no capítulo 5. A análise inclui as principais diferenças e semelhanças entre as
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legislações voltadas para o gás de folhelho nos EUA e no Brasil. A utilização de
regulamentação específica (opção do Brasil) e não específica para gás não convencional
(como ocorre no Texas, por exemplo) é o primeiro tópico a ser discutido. Nele são apontadas
as vantagens e desvantagens da abordagem do regime de alteração regulamentar, bem como
são considerados os principais critérios para a escolha deste tipo de abordagem, que justificam
as opções divergentes dos EUA e do Brasil. A seção aborda ainda um tema bastante debatido
nos EUA: a implantação da regulamentação de gás de folhelho em nível federal ou em nível
estadual. Finalmente são discutidos e comparados os principais aspectos regulatórios
utilizados na regulação estadunidense e brasileira do gás não convencional, incluindo
instrumentos regulatórios, instrumentos de divulgação, legislação de responsabilidade,
sistema de gestão ambiental e instrumentos econômicos.

8.2.1 Regulamentação específica para gás não convencional x Regime de alteração
regulamentar

O Brasil possui regulamentação específica para a técnica de fraturamento hidráulico
em reservatório não convencional, estabelecida pela Resolução ANP N° 21 de 10 de abril de
2014. Esta decisão justifica-se por diversas razões, dentre elas:
- a falta de experiência com as operações de fraturamento hidráulico. Nos EUA esta
tecnologia já vem sendo utilizada na exploração de hidrocarbonetos desde a década de 1940 e,
portanto, não era novidade quando combinada com a perfuração horizontal passou a ser
utilizada na exploração de gás não convencional em escala comercial em meados do ano
2000. O Brasil não apresenta tal experiência e, por isso, a regulação específica pode oferecer
mais segurança na implantação do processo de exploração de gás de folhelho no país.
- a pressão de grupos ambientalistas. As preocupações ambientais são justificadas,
sobretudo, pela localização dos recursos de gás de folhelho nas áreas do aquífero Guarani e da
região amazônica e dos potenciais riscos ambientais decorrentes das operações envolvidas na
extração de gás não convencional. Isto exige um sistema rigoroso o suficiente para garantir
que áreas ambientais tão importantes não sejam afetadas e poluídas.
- a propaganda negativa do fraturamento hidráulico. A ideia de que as operações de
fraturamento hidráulico causam contaminação dos lençóis freáticos gera receio por parte da
população e mobilização contra a exploração do gás de folhelho. A conscientização das
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pessoas sobre os reais riscos e benefícios de tal exploração é essencial para obtenção da
licença social. Neste sentido, a regulação específica contribui para informar que a exploração
não ocorrerá livremente, haverá regras e punições, em caso de desobediência da legislação.
- a necessidade de informar à indústria sobre as regras impostas pela agência
reguladora.
Em contraste, a regulamentação específica para gás não convencional não ocorre em
diversos estados estadunidenses, que optaram por regular a produção de gás de folhelho da
mesma forma que o fazem com o gás convencional. Não há, nesta postura, a percepção de
necessidade de uma resposta regulatória específica para as atividades de produção de gás de
folhelho. Compreende-se que gás convencional e gás não convencional são ambos gás natural
e, consequentemente, podem ser regulados de forma equivalente. Outras jurisdições têm
respondido ajustando seu atual regime de regulamentação para o gás convencional. Ajustes
presumem que a regulamentação para o gás convencional em grande parte é satisfatória, no
entanto, há o entendimento que a regulação precisa ser modificada para acomodar a produção
de gás de folhelho, atender às demandas substanciais resultantes de seu acelerado ritmo de
produção e lidar com riscos novos ou recém-conhecidos. Analisa-se aqui o regime de
regulamentação específica para gás não convencional e o regime de alteração regulamentar
para estabelecer as principais vantagens e desafios destas duas abordagens.
O capítulo 5 demonstrou que a regulação de gás não convencional nos EUA ocorre
primordialmente em nível estadual, com muitas exigências federais sendo delegadas aos
estados. No entanto, a maioria dos instrumentos regulamentares estaduais disponíveis foi
redigida antes da produção de gás de folhelho ter se tornado proeminente, o que levou alguns
estados a alterar sua regulação. Essas alterações incidiram, entre outras coisas, sobre os
regimes de divulgação de produtos químicos de fraturamento hidráulico, o revestimento
adequado de poços para evitar a contaminação do aquífero e a gestão de águas residuais
provenientes de flowback e água produzida. O capítulo 5 citou ainda que em fevereiro de
2012 o Texas Railroad Commission implantou o que considerou ser uma das regras de
divulgação de produtos químicos mais abrangentes para fraturamento hidráulico dos EUA. A
abordagem daquele estado permite a produção de seus recursos de gás de folhelho no âmbito
do seu atual regime regulamentar, fazendo ajustes que considera necessários.
Igualmente, a Comissão de Conservação de Petróleo e Gás do Colorado alterou a sua
regulação, principalmente em resposta a preocupações crescentes sobre o desconhecimento
das características dos produtos químicos contidos nos fluidos de fraturamento hidráulico. As
alterações entraram em vigor a partir de 1° de abril de 2012. A autoridade reguladora acredita
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que as mudanças aumentam a transparência das operações hidráulicas, incluindo o aumento
de sua capacidade de supervisão do fraturamento hidráulico e a possibilidade de oferecer
proteções adequadas para os segredos comerciais (COGCC, CAUSE N° 1R AND ORDER N°
1R-114, 205A). A resposta do Colorado tem sido descrita como consistente com um estado
que experimentou um aumento espetacular nas atividades industriais de gás de folhelho,
envolvendo medidas rápidas e deliberadas para ajustar sua regulamentação aos desafios
impostos pelo seu desenvolvimento (THORN, 2012).
As jurisdições ajustam seus regulamentos devido a uma série de razões, incluindo
(ROBB, 2014):
- experiência, fator que proporciona a oportunidade de recorrer às técnicas utilizadas
na indústria do gás convencional, bem como as lições aprendidas;
- eficiência, o que proporciona à indústria e ao regulador menos variações das normas
regulatórias a seguir;
- percepção, por parte da indústria, de que as alterações regulamentares são menos
onerosas, o que pode aumentar a sua disposição ao cumprimento das normas estabelecidas;
- custo-efetividade, considerando a probabilidade de a alteração ser menos cara que
começar de novo;
- proporcionalidade, o que pode reduzir a acusação de resposta excessiva, e
- convergência, ao reconhecer que algumas das atividades de produção de gás
convencional e gás não convencional não são diferentes.
É importante ressaltar que o regime regulatório dos EUA também tem sido ajustado
em âmbito federal, conforme discutido no capítulo 5. Em março de 2013, por exemplo, foi
apresentada ao Congresso a alteração da Lei do Ar Limpo (CAA) para explicar o
fraturamento hidráulico, visto que esta tecnologia era desconhecida no momento em que
aquela lei foi promulgada (HIPPENSTEEL, 1999). A Lei de Água Potável Segura (SDWA),
principal lei federal com a função de manter a qualidade da água potável dos EUA, abrange a
operação de injeção subterrânea de fluidos (e, portanto, relevante para o fraturamento
hidráulico) também foi alterada pela Lei de Política Energética de 2005. Esta alteração
removeu a jurisdição da SDWA a partir de fluidos e agentes propantes e gerou uma
parcialidade para a indústria (a Brecha de Halliburton) (ROBB, 2014). Essa parcialidade
solicitou a elaboração da Lei de Responsabilidade e Consciência de Químicos do
Fraturamento (Lei de FRAC), uma proposta legislativa do Congresso dos Estados Unidos
para definir fraturamento hidráulico como uma atividade federal regulamentada sob a SDWA.
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O ajuste do regime regulatório de gás convencional para acomodar as atividades de
gás de folhelho tem suas vantagens, mas também tem seus desafios. A qualidade da proposta
de regulamento pode ser afetada, uma vez que faz parte de um regime regulatório mais amplo
que inclui o gás convencional. Assim, ao desenvolver a regulamentação de gás de folhelho
através da lente da experiência do gás convencional corre-se o risco de que as medidas de
regulamentação para o gás não convencional não sejam plenamente aplicadas.
Pode haver requisitos regulamentares que são irrelevantes para a regulação do gás
convencional, mas são pertinentes para a produção de gás de folhelho e exigem uma resposta
regulamentar distinta. Seria um desafio implantar essas exigências distintas “à sombra” do
regulamento destinado ao gás convencional. O inverso também pode ser verdadeiro, onde as
alterações feitas para acomodação das normas às necessidades das fontes não convencionais
podem ser prejudiciais para a regulação dos recursos convencionais.

8.2.2 Implantação: Nível Federal x Nível Estadual

O capítulo 5 mostrou que o desenvolvimento do gás não convencional nos EUA é
regulado em nível federal e estadual, destacando a forte influência exercida pelos estados. No
Brasil, a regulamentação do gás de folhelho concentra-se em âmbito federal, com a ANP
sendo responsável pela elaboração e aplicação da legislação e o IBAMA assumindo a questão
ambiental. No país estadunidense há uma forte discussão sobre este tema, buscando uma
resposta para a pergunta “Qual esfera (estadual ou federal) poderia regular a produção de gás
de folhelho com mais eficiência e segurança?”. Há dúvidas sobre a adequação das normas
vigentes e se a estrutura regulatória atual do país é robusta o suficiente para proteger a saúde
pública e o meio ambiente. Em particular, alguns especialistas defendem a ideia de que o
governo federal deveria assumir a liderança e definir um nível básico de regulação para
fornecer proteções mínimas em todas as jurisdições. Outros acreditam que a regulamentação
de gás de folhelho deve permanecer tal como está, com os estados exercendo a autoridade
regulatória principal.
Nesta discussão, a preocupação com os custos regulatórios se sobressai. Os órgãos
reguladores procuram encontrar um equilíbrio entre os benefícios públicos derivados da
regulação e os custos públicos instituídos pelo regulamento (OATES, 2001). As
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regulamentações eficientes são geralmente aquelas em que os seus benefícios derivados
atendem ou excedem os custos impostos por suas normas.
O objetivo deste item é definir e aplicar um conjunto de critérios de avaliação para
determinar qual nível de governo (estadual ou federal) possui maior capacidade para proteger
o bem-estar público de uma forma que não imponha custos desnecessários, verificando se a
melhor resposta para a questão dos EUA também pode ser aplicada à realidade brasileira.
Para nortear esta análise serão utilizados os critérios de avaliação estabelecidos por
Kansal (2012):
Distribuição geográfica das externalidades associadas;
Capacidade regulatória;
Inovação, flexibilidade e adaptabilidade na regulamentação e
Eficiência, segurança e estabilidade na regulamentação.

8.2.2.1 Distribuição geográfica das externalidades associadas

O primeiro critério diz respeito ao âmbito geográfico dos custos e benefícios
resultantes da atividade regulada. O raciocínio por trás deste princípio é que a jurisdição do
governo que melhor corresponda à distribuição geográfica desses dois fatores será mais capaz
de decidir sobre a questão. Segundo este critério, a regulamentação federal seria necessária
quando grande parte das vantagens e desvantagens da atividade regulada cruza as divisas
estaduais (KRUPNICK et al., 2012). Por outro lado, a maioria dos custos e benefícios de
desenvolvimento de gás não convencional ocorre em nível local, indicando assim que os
governos estaduais teriam melhor conhecimento das condições apresentadas por sua região e
das expectativas das comunidades afetadas do que faria o governo federal (KRUPNICK et al.,
2012), bem como poderiam decidir o nível de risco que eles querem aceitar. Texanos, com
longa experiência de exploração de petróleo e gás, podem, por exemplo, ter opiniões muito
diferentes sobre os riscos de gás de folhelho do que a população de Nova Iorque ou da
Pensilvânia (KRUPNICK et al., 2012). Além disso, as externalidades que fluem para além das
divisas da jurisdição local, como a poluição do ar e contaminação de vias navegáveis, já são
regulamentadas pela autoridade federal existente nos EUA.
No caso do desenvolvimento do gás de folhelho, a maioria das externalidades
positivas e negativas decorrentes de sua prática ocorrem em nível local ou, no máximo, em
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nível regional. As externalidades positivas incluem as receitas de concessões minerais, a
criação de empregos e o desenvolvimento econômico que resulta da indústria do gás não
convencional revertidas em grande parte em benefícios para a área local onde a extração está
ocorrendo. As externalidades negativas, por sua vez, envolvem a maior parte das
preocupações suscitadas pelo desenvolvimento de gás de folhelho e também afetam grande
parte da população local. As principais são conhecidas e se relacionam com a água (uso e
contaminação), ruído e poluição do ar.
Além da distribuição geográfica das externalidades, a produção de gás não
convencional funciona de forma diferente nas diversas regiões estadunidenses. Os estados
promulgaram regulamentos que refletem essas diferenças na geologia e nas condições
ambientais. O processo de desenvolvimento em quaisquer dois folhelhos (por exemplo, de
Michigan Antrim Shale em comparação com Texas 'Barnett Shale) difere de forma
significativa (WISEMAN et al., 2011). Essas diferenças podem ser observadas, por exemplo,
durante o processo de fraturamento dos folhelhos, no qual as quantidades de água produzida
(flowback) que retornam são muito diferentes de um campo para outro, e, portanto, de um
estado para outro (HAYES, 2011). Estas diferenças criam diferentes condições de
funcionamento das companhias de gás de folhelho em termos de suas considerações em torno
de reutilização e eliminação de águas residuais e estabelecem diversos fatores de risco para os
estados que regulam as operações (KANSAL, 2012).
As diferentes condições ambientais nos diferentes estados onde o desenvolvimento de
gás de folhelho está ocorrendo também criam diversas estruturas de risco e, assim, mudam a
natureza dos custos e dos benefícios que os reguladores estaduais enfrentam. Por exemplo,
enquanto os operadores em estados como Texas e Oklahoma têm normalmente armazenado
vários materiais (tais como fluidos de fraturamento, fluidos de perfuração, as águas residuais,
etc.) em lagoas de contenção, esses mesmos reservatórios apresentam riscos diferentes para os
operadores e as comunidades em estados como Pensilvânia, West Virginia, e Nova Iorque
devido aos elevados níveis de precipitação nestas regiões (WESTON, 2010). A precipitação e
sua consequente susceptibilidade de transbordar podem exigir maiores poços de superfície,
implicando diferentes procedimentos e regras de funcionamento. Nova Iorque, por exemplo,
propôs apenas tanques de armazenamento, não permitindo lagoas de contenção, em sua
regulação (NYSDEC, 2009).
As condições ambientais moldam a prática de desenvolvimento de gás de folhelho nos
diversos estados estadunidenses, impactando também as externalidades inerentes ao
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desenvolvimento desta indústria que os estados devem considerar quando criam e exigem o
cumprimento de sua legislação (KANSAL, 2012).
Kansal (2012) destaca que, o governo federal tem sido ativo, nas áreas onde possui
autoridade reguladora, buscando diagnosticar e compreender os riscos em evolução
apresentados pela produção de gás não convencional, bem como apresentar uma resposta
adequada. A EPA, por exemplo, ampliou a regulamentação sob a Lei do Ar Limpo para
capturar as emissões de compostos orgânicos voláteis e está considerando ativamente a
melhor forma de prever a eliminação de óleo diesel em poços subterrâneos de controle de
injeção (US EPA, S.D.d). A agência também tem sido ativa no sentido de incentivar a
conformidade com as regulamentações federais em estados que ganharam primazia para fazer
cumprir esses regulamentos. Um exemplo do alto perfil foi o empurra-empurra público entre a
EPA e do Departamento de Proteção Ambiental (PA DEP) a respeito do pré-tratamento das
águas residuais antes de seu envio para uma estação pública de tratamento da Pensilvânia para
disposição final e sobre o adequado monitoramento destas descargas nos cursos de água
(WISEMAN et al., 2011). Neste caso, a EPA garantiu a primazia que a Pensilvânia tem para
aplicar a regulamentação da Lei da Água Limpa, orientando o estado para o adequado
cumprimento das normas. Wiseman (2011) relata que, embora seja raro um intercâmbio
público desta natureza entre a EPA e a administração do estado, não é incomum a agência
orientar os estados que têm primazia em seus esforços de aplicação da legislação federal.
Não é possível estabelecer uma comparação com a realidade brasileira, pois o país
ainda não possui experiência com a indústria de gás de folhelho. É importante, contudo,
observar as questões locais como tema de discussões e desenvolver mecanismos para que elas
possam ser consideradas com a devida relevância ao longo de todo o processo de
desenvolvimento de gás não convencional.

8.2.2.2 Capacidade regulatória

O segundo critério requer que a entidade reguladora possua a capacidade necessária
para regular a atividade em questão. A principal preocupação relaciona-se com a posse de
know-how e expertise técnica (por exemplo, análise de risco, modelagem, perícia geológica,
etc.) essenciais nas operações de fraturamento hidráulico. Outros tipos de capacidade
importantes incluem o conhecimento sobre as condições locais, a capacidade de gestão, a
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infraestrutura organizacional e a capacidade de recursos financeiros e humanos (KANSAL,
2012).
O governo federal dos EUA, particularmente a EPA, e as agências reguladoras
estaduais possuem as capacidades técnicas necessárias para regular o desenvolvimento de gás
de folhelho. A EPA tem uma vasta experiência em regular uma grande variedade de
atividades que exigem outros tipos similares de know-how técnico, conforme regulação da
produção de gás não convencional requer, incluindo mineração e perfuração, atividades que
geram emissões de ar e que podem contaminar águas superficiais e subterrâneas, e
manipulação e eliminação de resíduos perigosos (US EPA, S.D.d).
As agências reguladoras estaduais também possuem a capacidade técnica necessária
para regular o processo de produção e extração do gás de folhelho. Kansal (2012) cita Rabe
que descreve a expansão significativa da capacidade reguladora que os estados se
comprometeram desde 1970. O autor citado também detalha as reformas na governança que
os governos estaduais, incluindo a promulgação de novas constituições, com expansão de
poderes fiscais, profissionalização de funcionários estatais, tornando-a mais democrática e
sensível às preocupações dos cidadãos. Atualmente, os estados exercem autoridade e
autonomia significativa na regulação ambiental, na emissão da grande maioria das
autorizações, bem como realizam a maioria das ações de controle. Os estados possuem,
geralmente, a responsabilidade pela execução dos regulamentos ambientais federais sob a
doutrina da primazia (KANSAL, 2012). Ademais, os estados regulam as indústrias de
petróleo e gás há mais de cem anos e, ao longo desse tempo, os órgãos responsáveis
desenvolveram competências nesta área altamente técnicas (US DOE, 2009).
As agências reguladoras do governo federal e as agências estatais nos EUA têm
demonstrado as suas capacidades regulamentares em relação à resposta, know-how técnico e
adaptação contínua para o desenvolvimento do gás de folhelho nos últimos anos. Suas ações
foram discutidas mais detalhadamente no capítulo 5. O mesmo capítulo também discorreu
sobre a questão da capacidade de recursos financeiros e humanos, apresentando os esforços
exigidos à maioria das agências reguladoras estaduais para manter o ritmo com o crescimento
explosivo na perfuração nos últimos anos. Embora alguns estados, particularmente a
Pensilvânia, tenham adotado medidas para aumentar os níveis de pessoal, a maioria dos
estados continua a lidar com um déficit significativo do pessoal regulamentar, talvez
parcialmente imputável aos seus orçamentos restritos nos últimos anos (KANSAL, 2012).
Esta dificuldade financeira também se reflete no desenvolvimento de P&D, com os estados
demonstrando pouca inclinação para assumir esta tarefa. Em nível federal é possível citar o
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desenvolvimento de um estudo sobre os impactos da água, sob responsabilidade da EPA.
Neste cenário, pode-se afirmar que ambas as agências reguladoras do governo federal e as
estatais dos EUA possuem a capacidade técnica necessária para regular o desenvolvimento de
gás de folhelho. Os estados, no entanto, contam com mais experiência na regulação do
desenvolvimento de petróleo e gás e compreendem melhor as condições locais nas quais a
perfuração está ocorrendo do que o governo federal.
O Brasil, por sua vez, apresenta uma situação bem adversa. As agências regulatórias
estaduais são responsáveis apenas pelas atividades de downstream (distribuição e
comercialização) e, por conseguinte, elas provavelmente não teriam a capacidade técnica, a
infraestrutura organizacional e a capacidade de recursos financeiros e humanos necessários
para a regulação das operações de gás de folhelho. Justifica-se, assim, que a ANP - agência
responsável pela regulação e fiscalização da produção, do transporte, da estocagem e da
comercialização de gás natural no país - tenha assumido tal tarefa.

8.2.2.3 Inovação, flexibilidade e capacidade de adaptação na regulação

O terceiro critério, estabelecido por Kansal (2012), visa avaliar a capacidade de
flexibilidade e adaptabilidade da entidade reguladora em relação à evolução das
circunstâncias em torno da produção de gás de folhelho. A entidade deve adotar políticas
inovadoras e abordagens flexíveis que atendam às diversas necessidades das populações em
causa. Um elemento-chave do seu desenvolvimento, atualmente, é que o desenvolvimento
generalizado deste recurso ainda é relativamente novo. O próprio processo de
desenvolvimento continua evoluindo e, como descrito previamente, é normalmente adaptado
à geografia local e às condições ambientais. Ademais, muito sobre o processo permanece
desconhecido. Particularmente relevante para este critério é que tanto a natureza quanto a
magnitude dos riscos associados com o gás de folhelho ainda estão sendo exploradas e
estudadas pela ciência. As abordagens regulamentares devem acompanhar este conhecimento
científico para garantir a eficácia das práticas regulamentares (KANSAL, 2012).
Alguns estados estadunidenses têm apresentado, em diferentes níveis, esta capacidade
de flexibilidade e adaptação, assumindo um papel de liderança na criação de novas
abordagens para melhorar os resultados ambientais. Minnesota, por exemplo, emprega uma
regulação baseada em desempenho que obriga as empresas a apresentar planos anuais de
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prevenção de poluição atmosférica tóxica (KANSAL, 2012). Muitos estados também
participam voluntariamente da avaliação realizada pelo STRONGER, uma iniciativa (já
descrita anteriormente) para desenvolver orientações para as regulamentações estaduais em
torno de manuseio e eliminação de resíduos e proteção das águas subterrâneas (STRONGER,
S.D. b).
Há também um grupo de estados fazendo experiências com novas abordagens,
aprendendo uns com os outros e se adaptando às suas condições geológicas e ambientais
locais para criar saldos diferentes, individualmente adequados, entre os benefícios e os custos
da regulação. Segundo Kansal (2012), estas considerações em relação à inovação,
flexibilidade e capacidade de adaptação dos regulamentos apontam a favor de permitir que
nos EUA os estados mantenham a autoridade reguladora principal.
Considerando que o desenvolvimento de gás de folhelho ainda não teve início no
Brasil, não é possível avaliar este critério de inovação, flexibilidade e capacidade de
adaptação na regulação, mas espera-se que o país possa compreender a importância deste
fundamento.

8.2.2.4 Eficiência, certeza e estabilidade da regulação

Um custo-chave criado por uma medida regulamentar é o fardo que ela impõe sobre as
empresas, em particular os agentes de negócio associados com a indústria regulamentada.
Este quarto critério procura avaliar como a entidade reguladora seria capaz de criar e fazer
cumprir os regulamentos de forma eficiente, a fim de minimizar os encargos para as entidades
regulamentadas e como efetivamente a entidade reguladora poderia gerar estabilidade
regulatória e de segurança. Tais qualidades são importantes para muitos atores associados à
atividade regulada, sobretudo, para as empresas que se dedicam à atividade. Isto porque a
alteração dos regulamentos e a incerteza sobre a natureza da futura regulamentação podem
impor custos significativos para as empresas na medida em que elas são obrigadas a se
proteger contra possíveis mudanças, bem como investir recursos nas alterações de suas
operações em resposta a mudanças regulatórias (KANSAL, 2012). A maioria dos
regulamentos impõe um custo na atividade empresarial e, em geral, os decisores políticos e
reguladores tentam equilibrar os benefícios de uma atividade econômica e os custos impostos
por esse regulamento de modo que os custos não excedam os benefícios. A eficiência
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regulamentar ajuda a manter baixos os custos derivados da regulamentação (KANSAL, 2012).
Deve-se reconhecer, contudo, que uma regulamentação mais eficiente (e menos onerosa) pode
ser alcançada não apenas por encontrar maneiras menos onerosas para atender aos padrões,
mas também pela redução dos padrões.
Nos EUA, há também situações em que o governo federal estabelece normas nacionais
uniformes para determinados “produtos” (tais como padrões de eficiência energética para os
aparelhos ou outros tipos de regulamentos para automóveis, medicamentos, dispositivos
médicos, etc.). Nestes casos não há um “federalismo regulamentar”, no qual o governo federal
define quer um piso ou um teto regulamentar e permite que os estados promulguem normas
mais rigorosas (no caso de um piso) ou normas mais brandas (no caso de um teto) (KLASS,
2010). A regulamentação federal prevalece sobre regulamentos estaduais e locais (KLASS,
2010).
Kansal (2012) acredita que este tipo de abordagem não é necessário para a regulação
do desenvolvimento de gás de folhelho, pois os operadores não estão vendendo um produto
de forma padronizada para clientes em diferentes estados e, mesmo que a regulamentação
fosse padronizada em todos os estados, as operadoras ainda precisariam adaptar as operações
em cada estado às diferenças na geologia e ao meio ambiente local.
Uma ampla discussão seria necessária para determinar se as agências reguladoras
federais possuem mais ou menos autonomia que as agências reguladoras estaduais dos EUA,
o que foge ao escopo deste estudo. Neste contexto, não é possível afirmar se a maior
estabilidade e segurança regulatória ocorrem em nível estadual ou em nível federal.
A análise dos quatro critérios explorados nesta seção - distribuição geográfica dos
custos e benefícios; capacidade regulatória; inovação, flexibilidade e adaptabilidade; e
eficiência, segurança e estabilidade - explicitaram algumas das razões que fomentam as
discussões sobre quem deve assumir a responsabilidade da regulação da produção de gás de
folhelho nos EUA3. O setor de gás natural do país possui uma estrutura regulatória que
possibilita estas alternativas. Em cada um dos critérios há argumentos que sustentam a
regulação em nível federal ou estadual, o que impossibilita apontar com exatidão uma única

3

Nos EUA, esta discussão engloba ainda fatores como a possibilidade de menor pressão sobre a regulamentação
em virtude da competição entre os estados para atrair a indústria de gás de folhelho e a captura regulatória, que
indicariam falhas na regulação por parte dos estados e obrigariam o governo federal a intervir e assumir a
autoridade reguladora. Como não há evidências convincentes de que a concorrência esteja reduzindo padrões
regulatórios entre os estados ou que a captura regulatória possa ocorrer mais facilmente em nível federal ou
estadual, este estudo não se aprofundou nestes fatores, ainda que sejam considerados importantes nas discussões
deste tema.
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resposta para a questão. O critério da natureza da distribuição geográfica das externalidades
associadas argumenta a favor de permitir que os estados regulem os impactos negativos do
desenvolvimento de gás de folhelho porque eles podem ser mais capazes de encontrar um
equilíbrio entre custos e benefícios que representam os interesses dos seus constituintes. A
regulação estatal pode oferecer uma oportunidade de maior envolvimento por parte dos
estados e das comunidades locais na determinação de seus objetivos regulamentares
específicos, como identificar as necessidades de proteção à flora e à fauna, e a melhor forma
de atingir estes objetivos. Cada estado (ou localidade) pode variar de diversas maneiras,
incluindo a geologia, a densidade populacional, as características das águas subterrâneas e
superficiais e a infraestrutura.
O Brasil, por sua vez, possui uma realidade díspar e uma análise com resultado mais
previsível. A estrutura atual do setor de gás natural do país deve ser mantida para o
desenvolvimento de gás de folhelho. Não há justificativa para reestruturar as agências
estaduais para regular as atividades de gás não convencional, pois elas não teriam know how,
experiência e recursos financeiros necessários para esta tarefa.
Nas seções seguintes são analisados os fatores que influenciam a escolha da estratégia
regulatória e os principais instrumentos regulatórios utilizados na regulamentação da
produção de gás de folhelho no Brasil, no Texas, na Pensilvânia e no Colorado.

8.2.3 Análise de aspectos regulatórios da produção de gás de folhelho nos EUA e Brasil

Os capítulos 5 e 7 descreveram a regulação de diversos elementos da produção de gás
de folhelho em três estados estadunidenses (Texas, Pensilvânia e Colorado) e do Brasil,
respectivamente. Tais elementos, reunidos na Tabela 15, são analisados e discutidos aqui,
visando identificar os principais aspectos regulatórios envolvidos na regulamentação desse
gás não convencional nos dois países. É importante ressaltar a presença de aspectos formais e
materiais das regulamentações supracitadas. Não obstante, a análise apresenta maior enfoque
aos aspectos formais, pois os materiais dependem de informações não disponíveis para a
realização deste estudo. Não é possível, por exemplo, avaliar se o recuo exigido do poço em
relação a um corpo hídrico é suficiente ou não, sem analisar a ocorrência de incidentes ou
outros dados que comprovem tal avaliação.
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Tabela 15- Tabela comparativa de alguns elementos regulatórios de gás de folhelho: Texas,
Pensilvânia, Colorado, Brasil e API.
Texas
-

Pensilvânia
300‐1000 pés
(91,44 m - 304,8
m), dependendo
do corpo hídrico

Colorado
Designa apenas
fontes de água.
Pode variar.

Brasil
200 m

API
Distância
adequada,
mas não
especifica.

Laudo para
corpos hídricos
Pré-perfuração

-

Legislação de
Responsabilidade

0.5 milha
(804,67 m)

1000 m
horizontais

Teste de
amostras,
mas não
especifica.

Profundidade do
revestimento e
da cimentação

Regulação
baseada em
desempenho

50 pés abaixo do
aquífero
(15,24 m)

50 pés abaixo
do aquífero
(15,24 m)

Regulação
baseada em
desempenho

Restrições de
captação de água

Requer
autorização

Requer
autorização

Requer
autorização

Requer
autorização

100 pés
(30,48 m)
abaixo do
aquífero.
Deve exigir
autorização

Divulgação de
informações
sobre o fluido de
F.H.

Divulgação
exigida

Divulgação
exigida

Divulgação
exigida

Divulgação
exigida

Divulgação
exigida

Opções de
armazenamento
de fluido

Lagoas de
contenção
permitidos e
regulamentados
para todos os
fluidos

Lagoas de
contenção
permitidos e
regulamentados
para todos os
fluidos

Lagoas de
contenção
permitidos e
regulamentados
para todos os
fluidos

Informação
deverá estar
contida no
“Sistema de
Gestão
Ambiental”

Lagoas de
contenção,
tanques de
aço

Opções de
descarte de
resíduos

Variam de
acordo com o
tipo de resíduo.

Variam de
acordo com o
tipo de resíduo.

Variam de
acordo com o
tipo de resíduo.

“Sistema de
Gestão
Ambiental”

Lista várias
opções, mas
dá
preferência à
reciclagem.

Comunicação de
acidentes

Imediata

2 horas após a
descoberta

24 horas após a
descoberta

Imediata

Pronta
comunicação

Taxas
ambientais

Variáveis Programas de
incentivo

“Taxa de
impacto”

De 2% a 5%
valor bruto do
gás extraído

Nada consta
na
Resolução
ANP
n°21/2014

Restrições de
recuo para os
corpos hídricos

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos ao longo deste estudo.
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8.2.3.1 Análise dos instrumentos regulatórios de comando e controle

De acordo com a Tabela 14 é possível observar uma forte presença de instrumentos de
comando e controle na regulação de gás não convencional dos estados estadunidenses (Texas,
Pensilvânia e Colorado) e Brasil.
Grande parte da legislação ambiental federal e estadual nos EUA e no Brasil se
encaixa próximo do paradigma de comando e controle (OLMSTEAD et al., 2014; BARROS
et al., 2012). Esses instrumentos, conforme discutido no capítulo 3, apresentam três vantagens
significativas. Primeiro, são especialmente adequados aos riscos comuns a todas as formas de
produção de petróleo e gás ou aos riscos familiares de outros tipos de operações industriais,
incluindo derrames de superfície, vazamentos de poço vertical, blowouts, descarte de água
produzida e eliminação de flowback, entre outros já discutidos previamente.
Em segundo lugar, a ideia de que uma organização pública está agindo no caso é
reconfortante para o público. Considerando os enormes potenciais benefícios do boom de gás
de folhelho, é importante persuadir o público de que a prática é segura. Caso contrário, há o
risco de perder esses benefícios potenciais se, por exemplo, a resistência ao fraturamento
hidráulico contar com o apoio público para sua proibição. O caso do Brasil exemplifica esta
questão, na medida em que o país sofreu várias ações judiciais contra as operações de
fraturamento hidráulico e pode enfrentar uma moratória de cinco anos. É preciso despertar a
atenção para a opinião pública a fim de conquistar a licença social que permita a produção de
gás não convencional no país. Neste contexto, a indústria tem um forte interesse em promover
a confiança do público em relação à produção de gás de folhelho e em assegurar que as ações
de algumas empresas irresponsáveis e negligentes não prejudiquem toda a indústria.
A terceira vantagem dos instrumentos regulatórios é a previsibilidade dos custos
regulatórios. Este fator é importante porque as empresas de energia devem fazer
investimentos substanciais para perfuração em folhelho, com isso elas precisam estimar os
custos de regulação que terão de enfrentar.
Os instrumentos de comando e controle, entretanto, apresentam três fraquezas
importantes, que justificam a necessidade de sua complementação. A primeira delas é que a
eficácia dos instrumentos regulatórios apresenta forte dependência em relação aos recursos
comprometidos com sua aplicação. Em caso de cortes no orçamento resultarem em inspeções
irregulares e falta de ação legislativa, com consequente redução do valor real das multas, as
empresas de energia não terão os mesmos incentivos ao cumprimento da regulação.
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A segunda fraqueza dos instrumentos de comando e controle é a sua ineficácia para
riscos heterogêneos ou novos. Como resultado, os riscos que são exclusivos do fraturamento
em folhelho e não têm contrapartida análoga clara em outras operações devem ser
regulamentados com outras abordagens regulatórias, como a legislação de responsabilidade.
Isso inclui os riscos de migração de fissuras de folhelho e de poluição a partir de
contaminantes existentes perto de fontes de água discutidos no terceiro capítulo. É importante
ressaltar que estes riscos não permanecem para sempre no campo ex post. À medida que a
indústria aprende mais sobre esses riscos, presume-se, que ela desenvolverá formas de
minimizá-los, até atingir o ponto em que eles podem ser regulados por instrumentos
regulatórios. A terceira fraqueza da regulação de comando e controle é a sua capacidade de
fornecer incentivos relativamente pobres para desenvolver novas inovações de minimização
de risco.

8.2.3.2 Análise da legislação de responsabilidade

A legislação de responsabilidade proporciona um incentivo poderoso em relação às
inovações de minimização de risco. Não obstante, esta ferramenta regulatória é pouco usada
pela regulação dos estados estadunidenses analisados e do Brasil. A exceção, já discutida ao
longo do trabalho, fica com o estado da Pensilvânia que adotou esta abordagem para regular
os riscos de contaminação da água local. O estado não exige um laudo dos corpos hídricos
locais antes da perfuração do poço, mas em caso de contaminação, o operador deve
comprovar que não houve relação entre as operações de fraturamento e a poluição das águas.
Consequentemente, o operador se vê obrigado a fazer testes antes da perfuração e manter as
melhores práticas a fim de evitar problemas futuros. Este exemplo da Pensilvânia mostra que
a legislação de responsabilidade pode contribuir na regulação de alguns elementos da
produção de gás de folhelho de maneira mais flexível que os instrumentos de comando e
controle, porém com eficácia e segurança.

233

8.2.3.3 Análise da regulação baseada em gestão

Outro exemplo de instrumento regulatório mais flexível, adotado pelo Brasil para os
elementos ambientais (“Sistema de Gestão Ambiental”), pelo Colorado para o manejo de
resíduos e pela Pensilvânia para o gerenciamento da água é a regulação baseada em gestão.
Este instrumento regulatório reconhece que os produtores são mais propensos a ter uma
melhor compreensão de suas práticas, dos riscos decorrentes e sua respectiva mitigação do
que o regulador (COGLIANESE et al., 2004). Neste cenário, a ferramenta proporciona mais
flexibilidade ao produtor, que deve apresentar um plano, demonstrando como pretende gerir
as atividades de produção de gás de folhelho de forma eficaz, a fim de minimizar os riscos
potenciais a um nível aceitável. O regulador deve avaliar este plano de gestão proposto e
determinar em que extensão os objetivos de responsabilidade social e ambiental serão
protegidos e as intervenções adicionais de gestão, se houver, devem ser realizadas antes da
aprovação do projeto de plano. Este processo é previsto na Resolução ANP n° 21 de 2014.
A ênfase de regulação baseada em gestão concentra-se nos processos de planejamento
e revisão, bem como no estabelecimento de um conjunto de iniciativas internas destinadas a
cumprir os objetivos da regulação (GUNNINGHAM et al., 2009). A regulação baseada em
gestão na indústria do gás de folhelho, por exemplo, exigirá que a agência reguladora
determine os critérios do planejamento, bem como os parâmetros gerais do processo e
certifique que o comportamento privado (do produtor) é consistente com as necessidades da
agência reguladora (ROBB, 2014).
A regulação baseada em gestão pode produzir mudanças não uniformes no
desempenho ambiental, uma vez que em cada planta se desenvolve seu próprio plano de
gestão e voluntariamente decide se deve realizar atividades que se seguem a partir dessa
ferramenta. O objetivo do plano de gestão é: (i) demonstrar como os objetivos de
responsabilidade social e ambiental não serão comprometidos pela produção, principalmente
por meio da abordagem de todas as atividades de produção de gás de folhelho e dos fatores
reguladores, e (ii) apresentar as razões pelas quais o projeto de plano de gestão deve ser aceito
pelo regulador (COGLIANESE et al., 2004).
Considerando o cenário de pouca informação sobre as características geológicas
brasileiras, a utilização da regulação baseada em gestão é bastante pertinente, pois
proporciona ao produtor flexibilidade para gerenciar riscos da maneira que considerar melhor
e mais eficaz, bem como promover soluções criativas para resolver problemas de regulação.
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8.2.3.4 Análise da regulação baseada em riscos

A Resolução n° 21/2014 da ANP exige que uma “Análise de Riscos” contemple
“todas as fases e operações, aplicando-se as ações identificadas para o controle e redução da
possibilidade de ocorrências de incidentes” (Art. 13). No primeiro momento, a agência
permite que o operador escolha o método de Análise de Risco, no entanto, se a ANP
considerar que o método adotado não identifica adequadamente os riscos e/ou as ações para
mitigá-los, uma nova Análise de Risco deverá ser realizada pelo método indicado pela
agência reguladora.
De modo geral, um estudo de análise de risco pode ser dividido nas etapas citadas
abaixo e ilustradas na Figura 20 (CETESB, 2003):
- Caracterização do empreendimento e da região;
- Identificação dos perigos e consolidação de cenários de acidentes;
- Estimativa dos efeitos físicos e análises de vulnerabilidade;
- Estimativa de frequências;
- Estimativa e avaliação de riscos;
- Gerenciamento de riscos.
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Figura 22- Etapas para a elaboração de estudos de análise de riscos
Fonte: CETESB, 2003

Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para a identificação de ameaças
num empreendimento. Entre elas encontram-se:
- Análise Preliminar de Perigos (APP);
- Estudo de perigos e operabilidade (HazOp – Hazard and Operability Study);
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- Lista de verificação (checklist);
- Análise “E se...?” (What if...?);
- Análise de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE);
- Análise histórica de acidentes;
- Inspeção de segurança;
- Análise de causas e consequências.
- Análise de Árvore de Falhas (AAF);
- Análise de Árvore de Eventos (AAE).
Não é possível determinar qual técnica é ideal para a produção de gás de folhelho. Esta
decisão deve ser individual e específica para cada projeto, considerando suas características
geológicas e locais. Cabe ao operador utilizar a técnica que melhor satisfaça as necessidades e
a complexidade seu projeto, sem excluir a possibilidade de combinação de duas ou mais
técnicas no processo para uma melhor avaliação qualitativa e quantitativa.
A avaliação de riscos antes de emitir qualquer licença de perfuração que contemple o
uso de fraturamento força a consideração de todos os impactos ambientais - danos causados às
estradas, ruído, uso da água, destruição de habitat, terremotos induzidos, contaminação da
água, entre outros - antes do início da produção. Alternativas propostas que atenuem os danos
ao longo de cada uma dessas dimensões poderiam ser exploradas. Além disso, informações
sobre os impactos e alternativas de mitigação para cada projeto poderiam ser armazenadas em
um grande banco de dados, fornecendo feedback aos reguladores no desenvolvimento de
novas normas (KARKKAINEN, 2012).
Este processo, no entanto, pode aumentar consideravelmente a despesa de qualquer
projeto de energia, pois demanda a contratação de uma empresa de consultoria ambiental para
a discussão dos impactos e das alternativas.

8.2.3.5 Análise da regulação baseada em desempenho

A regulação baseada em desempenho é pouco utilizada nas regulamentações
analisadas, apesar de sua flexibilidade e adequação à regulação de gás não convencional. O
Texas e o Brasil optam por padrões de desempenho para regular a profundidade do
revestimento e da cimentação exigida nos poços de exploração de gás de folhelho. Neste caso,
suas respectivas agências reguladoras não estabelecem valores prescritivos, apenas exigem
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que a cimentação impeça a migração de fluidos das formações mais profundas para qualquer
corpo hídrico subterrâneo por meio das estruturas do poço e/ou pela área adjacente à
cimentação (ANP, RESOLUÇÃO n°21/2014, art. 11, V; 16 TAC § 1.3.13).

8.2.3.6 Análise dos instrumentos econômicos

Os instrumentos econômicos ainda parecem pouco utilizados na regulamentação do
gás de folhelho tanto no Brasil quanto nos estados estadunidenses abordados neste estudo. Em
teoria, os impostos sobre a exploração de gás natural ideal também poderiam ser utilizados
nas externalidades negativas de produção de gás, considerando que elas estão relacionadas
com a quantidade ou o valor da produção de um determinado bem. As emissões de metano e
as emissões de poluentes atmosféricos locais e regionais, tais como os óxidos de azoto (NOx)
e compostos orgânicos voláteis, são bons exemplos. O imposto sobre a exploração de gás
natural, aos níveis atuais dos EUA parece ter pouco impacto sobre o comportamento do
produtor. Análises recentes refutam estudos mais antigos, comparando os impostos estaduais
e federais de petróleo e gás na década de 1990 que sugeriam os impostos sobre a exploração
de gás natural tinham relativamente forte impacto na produção em comparação com o imposto
de renda corporativo ou estaduais impostos federais de propriedade sobre as reservas de
petróleo e gás (OLMSTEAD et al., 2014).
Nos EUA, os operadores e as empresas de serviços de gás de folhelho estão sujeitos às
regras da Lei do Ar Puro para os poluentes atmosféricos locais e regionais, algumas das quais
foram implantadas por meio de políticas de licenças negociáveis (OLMSTEAD et al., 2014).
Por exemplo, o Programa de Negociação Orçamentária de Óxidos de nitrogênio (em inglês,
NOx Budget Trading Program) do período de 2003-2008 foi concebido para reduzir as
emissões de NOx agregados e seu transporte regional no leste daquele país, em um esforço de
aumentar a conformidade regional com os padrões ambientais federais. Estima-se que o
desenvolvimento de gás não convencional no Marcellus play contribua com 12% das
emissões regionais de NOx e de compostos orgânicos voláteis responsáveis pela formação de
ozônio troposférico em 2020 (ROY et al., 2012). Se os programas comerciais futuros
emergirem, fontes na cadeia de produção de gás de folhelho poderiam ser incorporadas
(OLMSTEAD et al., 2014).
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As análises mais recentes sobre os efeitos de interação de impostos e outros fatores
complicadores mostram que a produção é bastante inelástica mesmo a grandes mudanças dos
impostos sobre a exploração de gás natural, embora elas possam ter um pouco mais de
impacto sobre a atividade de perfuração do que na produção (KRUPNICK et al., 2013).
Um segundo desafio é que os potenciais riscos mais significativos relacionados com o
desenvolvimento do gás não convencional não estão necessariamente ligados a poços
produtores. Na verdade, uma vez que um poço de gás de folhelho está em produção, muitos
riscos do processo de desenvolvimento não são mais relevantes. A poluição do ar local e
congestionamento de tráfego de caminhões são bons exemplos. Outros riscos, como a
fragmentação do habitat das plataformas de perfuração ou dos gasodutos, já não podem ser
afetados por um imposto sobre a produção. Neste cenário, um imposto sobre a exploração de
gás natural não irá fornecer incentivos eficazes sobre a margem de mitigação desses riscos,
apesar de as receitas poderem ser usadas para medidas corretivas ou investimentos públicos
na redução do risco (OLMSTEAD et al., 2014).
Essa taxa pode variar espacialmente. Por exemplo, taxas mais elevadas poderiam ser
implantadas em áreas como habitats sensíveis que têm custos sociais mais elevados esperados
de desenvolvimento do poço. As taxas também poderiam aumentar ao longo do tempo, uma
vez que a pegada de terra de desenvolvimento de gás de folhelho consome uma maior fração
do espaço anteriormente aberta, aumentando o valor marginal do restante espaço aberto
(OLMSTEAD et al., 2014).

8.2.3.7 Análise dos instrumentos de divulgação de informações

Apesar de não se constituir em um instrumento regulatório propriamente dito, a
divulgação de informações exerce um papel importante. Nos EUA, apesar da persistente
preocupação com os segredos comerciais, muitas empresas iniciaram voluntariamente a
divulgação da composição de seu fluido de fraturamento, enquanto organizações sem fins
lucrativos compilaram algumas destas informações em um banco de dados pesquisável.
Muitos estados começaram a exigir a divulgação, assim como a EPA (sob a Lei de Controle
de Substâncias Tóxicas) e o Bureau of Land Management também estão desenvolvendo
normas federais de divulgação (FEDERAL REGISTER, 2012).
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Observa-se que, naquele país, legisladores federais e estaduais implantaram requisitos
de divulgação de informações, em um esforço para reduzir os riscos de desenvolvimento de
gás de folhelho. O Bureau of Land Management emitiu em maio de 2012 regras para as
operações de fraturamento hidráulico em terras públicas, incluindo a exigência de divulgação
dos componentes de seu fluido. Ademais, dezesseis estados estadunidenses, incluindo o
Texas, a Pensilvânia e o Colorado, atualmente exigem este tipo divulgação (DOE/NETL,
2014).
A Resolução n° 21 da ANP também exige a “divulgação de produtos químicos, com
potencial impacto à saúde humana e ao ambiente utilizados no processo, transportados e
armazenados, contemplando suas quantidades e composições” (art. 6°).
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9 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE) PARA O
DESENVOLVIMENTO DE GÁS DE FOLHELHO NO BRASIL
Com base nas análises realizadas no capítulo anterior, o presente estudo propõe que
seja realizada uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para avaliar as possibilidades e os
impactos do desenvolvimento de gás de folhelho no Brasil e fornecer um quadro de avaliação
integrada para tomada de decisão, bem como contribuir para o estabelecimento e/ou
aprimoramento de condições políticas, regulatórias e sustentáveis necessárias para que tal
exploração, se o governo assim decidir, ocorra no país de maneira segura e responsável.
Conforme discutido ao longo deste trabalho, a Resolução n° 21/2014 da ANP
regulamenta as atividades do desenvolvimento de gás de folhelho, apresentando foco,
notadamente, nas questões ambientais e na eficácia das operações técnicas. Não obstante, a
AAE permitiria que a decisão sobre exploração do gás não convencional em território
nacional tivesse como base uma avaliação realizada com participação efetiva das diversas
partes interessadas nesse projeto, que poderiam considerar os efeitos ambientais, sociais e
econômicos desse desenvolvimento, não se limitando aos estudos e laudos apresentados pela
operadora para satisfazer as exigências da agência reguladora.
A AAE em gás de folhelho realizaria: (i) uma avaliação dos riscos, impactos e fatores
que influenciam a aceitabilidade social e recomendaria medidas de mitigação ambiental
apropriadas; (ii) uma avaliação sobre a pertinência da criação de observatórios científicos para
adquirir conhecimento em uma base contínua e sólida; (iii) uma avaliação dos benefícios
socioeconômicos da exploração do recurso não convencional e das condições econômicas que
maximizam a receita para o governo. Ademais, a AAE seria capaz de estabelecer orientações
e parâmetros para a avaliação ambiental de projetos exploratórios nas bacias sedimentares
licitadas para desenvolvimento de gás não convencional no Brasil e fornecer informações para
que as decisões sobre a exploração de gás de folhelho possam ser baseadas em evidências.
Para atingir esses objetivos, a AAE precisaria considerar a exploração e as atividades
de produção relacionadas com o desenvolvimento de gás de folhelho através de diferentes
cenários de uma forma global e integrada e incluir uma avaliação de todos os riscos e
oportunidades sociais, econômicas e materiais biofísicos associados com a indústria. O estudo
seria realizado por um grupo de especialistas, compreendendo uma rede de universidades com
reconhecida competência técnica e grande credibilidade junto à sociedade, com participação
da indústria de petróleo e gás natural e dos órgãos governamentais envolvidos no processo de
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produção de gás de folhelho (Ministério das Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente,
CONAMA, IBAMA, ANP, entre outros).
Neste contexto, este capítulo busca contribuir para a realização desse projeto,
apresentando um panorama da experiência do Brasil em AAE, mostrando as principais etapas
de seu processo e oferecendo recomendações sobre a aplicação desta ferramenta de avaliação
ambiental no desenvolvimento de gás não convencional no país.

9.1 Panorama da aplicação de AAE no Brasil

A lei nº 6.938/81 estabeleceu no Brasil o instrumento de Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) na forma da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e o vinculou ao licenciamento de
atividades poluidoras ou modificadoras do meio ambiente. Posteriormente, outras
regulamentações foram editadas no intuito de determinar os requisitos e as diretrizes de sua
aplicação, como o Decreto nº 88351/83, a Resolução CONAMA nº 001/86 e a ratificação no
artigo n° 255 da Constituição Federal de 1988.
A AIA tornou-se um dos mais importantes instrumentos regulamentados pela
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) voltado para a compatibilização do
desenvolvimento socioeconômico com a qualidade ambiental. Não obstante, esse processo
de avaliação ambiental restringiu-se a projetos de desenvolvimento, sendo regulamentado
como uma das etapas do licenciamento ambiental, com base no EIA e no Relatório de
Impacto do Meio Ambiente (RIMA) 1.
Ademais, a AIA limitou-se a subsidiar decisões de aprovação de projetos de
empreendimentos individuais e não logrou o espaço almejado nos processos de
planejamento e decisões políticas e estratégicas (MMA, 2002). Tais decisões ocorrem
associadas a um contexto mais amplo de políticas públicas e de proposição de planos e
programas de desenvolvimento que deveriam considerar adequadamente a variável ambiental
na formulação dessas estratégias e metas (TEIXEIRA, 2008).
A partir da restrição do alcance da AIA e da necessidade de um instrumento de
avaliação ambiental mais abrangente e contínuo, capaz de ampliar a abordagem da variável
1

EIA e RIMA são relatórios que buscam instruir tecnicamente o processo de licenciamento ambiental,
observando-se as fases de planejamento do projeto e as implicações ou consequências ambientais e
socioeconômicas impostas pela implantação do projeto proposto (TEIXEIRA, 2008).
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ambiental para as instâncias estratégicas de formulação e tomada de decisão das políticas
públicas que dão forma à consecução dos objetivos de desenvolvimento (TEIXEIRA, 2008),
bem como de avaliar os impactos cumulativos dos projetos surgiram as condições favoráveis
para a proposta da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil.
O país já iniciou sua experiência em AAE, porém ainda não estabeleceu uma
legislação específica que determine sua utilização como instrumento de gestão ambiental,
apesar das determinações legais estabelecidas no inciso IV, art. 5º; e inciso I, art. 9º da Res.
CONAMA nº 01/86. Há também uma carência em relação às orientações e diretrizes técnicas
que possam estabelecer uma base de referência para a sua prática voluntária.
A primeira tentativa de institucionalização data de 1994, quando o governo de São
Paulo decidiu estruturar um sistema de AAE através do Conselho de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo (CONSEMA), que criou uma comissão de avaliação ambiental
estratégica no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. O estado buscava um novo
instrumento de análise ambiental para ser aplicado no nível de planejamento dos setores
governamentais que promovem grandes projetos.

Segundo Teixeira (2008), o modelo

proposto seguia uma abordagem fortemente influenciada pela prática da AIA e atribuía à
autoridade ambiental do governo a decisão sobre a viabilidade ambiental de programas e
planos de desenvolvimento, uma espécie de “licenciamento ambiental de PPP”. Os trabalhos
relacionados, contudo, não tiveram resultados práticos (SÁNCHEZ, 2008). Apenas em
2010, o estado de São Paulo teve seu primeiro dispositivo que fundamentou formalmente
a necessidade de aplicação da AAE direcionada para a previsão das consequências
ambientais das ações que integram a Política Estadual de Mudanças Climáticas. O
Decreto Estadual n°55.947/2010 estabeleceu diretrizes e prazos para a aplicação da AAE
e atribuiu competências para a inserção do instrumento junto ao quadro institucional de
planejamento estadual.
Ainda em 1994, o Brasil teve sua primeira experiência em AAE a partir de uma
exigência para a concessão de financiamento por parte do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do Banco Internacional Para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD) para a construção do gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL) (MARIANO, 2007). As
instituições financiadoras e executoras do projeto buscavam ter uma visão mais abrangente
dos benefícios, impactos e riscos sociais e ambientais; dos processos desencadeados pelo
Gasoduto, bem como adquirir recomendações de ações para uma trajetória de
desenvolvimento social e ambientalmente mais adequada (TEIXEIRA, 2008).
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Para isso, o projeto inicial da construção do GASBOL foi submetido a dois
processos de avaliação ambiental (AIA e AAE) para definição e otimização da melhor
alternativa de traçado para o duto, com o intuito de minimizar os impactos ambientais
em áreas sensíveis, incluindo a Floresta do Gran Chaco, na Bolívia, o Pantanal e áreas da
Mata Atlântica no Brasil, vários parques nacionais (P.N. Aparados na Serra, RS e P.N. de
Bonito, MS) e de hot spots de biodiversidade (TEIXEIRA, 2008), bem como evitar áreas
urbanas e cidades (CRUZ et al., 2009). A AAE desse projeto buscava identificar as
possíveis sinergias com outras iniciativas e examinar os impactos upstream da extração de
óleo e gás natural na Bolívia e os impactos downstream da substituição do combustível (gás
natural no Brasil) (LEDEC et al., 2005).
Em 2002, as primeiras iniciativas foram realizadas em âmbito federal, através do
Ministério do Meio Ambiente (MMA), que publicou um estudo sobre AAE, como parte
do Programa de Fortalecimento Institucional para o Licenciamento Ambiental,
incorporando elementos colhidos em seminários realizados em 2001, com a participação
de órgãos e instituições governamentais de meio ambiente e planejamento (CRUZ et al.,
2009). Em 2010, através de Consulta Pública, o MMA buscou estabelecer os princípios, as
condições e os critérios básicos para o emprego da AAE como instrumento avançado de
política ambiental dos processos de formulação de estratégias de ação que ocorram em
diferentes níveis de decisão do Governo Federal.

Naquele mesmo ano, a Secretaria de

Assuntos Estratégicos, através de Chamada Pública, buscou contratar um consultor para
elaborar diretrizes para a AAE.
Ainda em âmbito federal, houve outro incentivo à expansão da AAE através de
decisão do Tribunal de Contas da União (Acórdão 464/2004) que, influenciado pelo
MMA, executou auditoria de natureza operacional e análise de aplicabilidade da AAE
pelo Governo Federal. O acórdão recomendou a adoção da AAE na elaboração do Plano
Plurianual (PPA) e no planejamento de políticas, planos e programas setoriais
(SÁNCHEZ, 2008).
No âmbito dos governos estaduais, há esforços para implantação de AAE em
alguns estados. Minas Gerais através do Decreto n° 43.372/2003 criou o Núcleo de Gestão
Ambiental em Secretarias de Estado, ao qual compete elaborar a Avaliação Ambiental
Estratégica de planos, programas e projetos. O governo da Bahia prevê – através do Decreto
n°11.235/2008 – o uso da AAE na avaliação dos impactos socioambientais de planos,
programas, projetos e políticas públicas setoriais sobre a política do meio ambiente e de
proteção à biodiversidade do estado. Os esforços desses dois estados - Minas Gerais e
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Bahia – resultaram na realização de experiências práticas, por exemplo, no setor
rodoviário e portuário (OPPERMANN et al., 2013).
Na esfera privada, ocorreram duas iniciativas: a realização de AAE na Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural na Bacia de Camamu-Almada/Bahia, ocorrida em 2005, e
a AAE do Programa de Desenvolvimento do Setor Produtivo de Corumbá e Influências sobre
a Planície Pantaneira, em 2007/2008. Ambas possuíam o objetivo de analisar os impactos
ambientais do desenvolvimento de indústrias de alto potencial poluidor (petróleo e
mineração/siderurgia) em dois frágeis ecossistemas brasileiros de elevada importância
turística – o litoral sul da Bahia e o Pantanal (MARIANO, 2007).
Apesar do contexto institucional apresentado, as experiências práticas com AAE
no Brasil foram pontuais, voluntárias, ocasionais, voltadas para atender demandas
específicas e marcadas por uma abordagem baseada na avaliação de impactos de
projetos de grande porte dos setores de infraestrutura, sobretudo aos segmentos de energia
e transportes, e ainda são fortemente baseadas na AIA (TEIXEIRA, 2008).
A AAE enfrenta desafios no país, tanto em relação à perspectiva institucional
quanto pela prática. Segundo Oppermann et al. (2013), o cenário ideal está longe de ser
atingido, tendo em vista as inúmeras lacunas identificadas nesse processo, incluindo a
falta de regulamentação e definição de procedimentos metodológicos que orientem a
aplicação do instrumento dificulta a assimilação e o aprendizado em torno da inserção da
AAE no processo decisório. Os autores citam também uma dificuldade inerente em lidar
com questões ambientais na esfera do planejamento estratégico, especialmente por conta
da intensa setorização e especialização da administração pública. Ademais, é preciso
considerar a transitoriedade da administração pública, que inibe a continuidade de ações e
planejamentos com objetivos de longo prazo.

9.2 Proposta de implantação de AAE em gás de folhelho no Brasil

As experiências passadas e as lições adquiridas em aplicações de políticas e de
planejamento de instrumentos baseados em AIA influenciam o processo de aplicação da
AAE. Isto pode ser observado em seus estágios, procedimentos, metodologias e arranjos
institucionais (EGLER, 2001).
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Em 2002, o MMA criou um grupo de estudos e publicou um manual contendo grande
parte da informação internacional disponível sobre AAE, incluindo todas as etapas
procedimentais do processo de avaliação, que serão utilizadas pelo presente estudo na
elaboração de uma proposta de AAE em gás de folhelho. São elas: (i) seleção de propostas de
decisão estratégica ou triagem (screening); (ii) estabelecimento de prazos (timing); (iii)
definição de conteúdo (scoping); (iv) avaliação dos impactos estratégicos; (v) documentação e
informação, (vi) revisão; (vii) decisão e (viii) acompanhamento da implantação da decisão
estratégica.
A primeira etapa realiza a triagem das propostas e determina a necessidade de
aplicação da AAE ao objeto de planejamento (política, plano ou programa – PPP) em análise,
considerando a probabilidade de haver consequências ambientais significativas decorrentes de
sua implantação. Três resultados podem ser obtidos nesta fase: a PPP deve ser submetida à
AAE; a PPP está isenta de AAE; e a necessidade de se submeter o PPP à AAE exige uma
apreciação adicional (MMA, 2002).
No caso do gás de folhelho, a implantação de uma AAE justifica-se pela necessidade
de criação de um modelo brasileiro capaz de lidar com os desafios específicos do
desenvolvimento desse hidrocarboneto e pela contribuição que essa ferramenta pode oferecer
na obtenção da credibilidade necessária para alcançar a aceitação do público e dar aos
decisores interessados informações que possibilitem colher os benefícios da exploração do gás
não convencional com responsabilidade e segurança. Estes fatores são atualmente
prejudicados pela falta de evidência empírica, considerando o limitado conhecimento do
volume de gás de folhelho disponível no Brasil, bem como a geologia que envolve tais
recursos. O país enfrenta ainda a paralisação das atividades de extração desse gás devido a
ações judiciais contra os leilões da ANP, da 12ª rodada de licitações, e a um projeto de
moratória de cinco anos, conforme mencionado em capítulos anteriores. Ademais, o impacto
em longo prazo sobre a saúde humana e o meio ambiente não foi minuciosamente estudado
nos EUA. Estes desafios afirmam a necessidade de coletar dados e investigar os possíveis
efeitos da exploração de gás de folhelho e ratificam a importância de uma AAE no Brasil.
Para a realização desse processo de planejamento e avaliação ambiental é necessário
definir uma comissão para conduzir a AAE. Essa comissão deve ser composta por
representantes do governo (sobretudo dos setores da energia e do meio ambiente), instituições
de pesquisa, especialistas da indústria e ONGs com o intuito de supervisionar o processo da
AAE e garantir a inclusão de todos os setores e de todas as partes interessadas. A Comissão
deverá estabelecer seus regulamentos e contar com o suporte de uma equipe multidisciplinar
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composta por cientistas e especialistas renomados para garantir que um amplo equilíbrio de
interesses esteja representado e que todas as questões estratégicas identificadas sejam
abordadas. A identificação destas questões é parte do escopo da avaliação, mas deve incluir,
entre outras: a biodiversidade ecossistêmica, os recursos hídricos (superficiais e subterrâneos),
a geofísica, a economia (incluindo agricultura e turismo), o planejamento energético nacional,
a gestão da água, a gestão de resíduos, a saúde humana, a qualidade do ar, o fator social,
visual e os recursos patrimoniais.
Em relação aos requisitos legais, as diretrizes básicas para proceder à AAE seriam
definidas, como sugerido por Teixeira (2008), por intermédio de Resolução do Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE) e em regulamentos operacionais da ANP (portarias),
quando couber. Essas instituições públicas seriam formalmente responsáveis pelo
planejamento setorial e pela prática da AAE.
Na segunda etapa do processo de AAE deve-se determinar os prazos das etapas de
formulação, avaliação e tomada decisão e a duração da fase de implantação. Ademais, as
principais ações integrantes desse processo devem ser identificadas, desde a fase de préimplantação até a de operação, avaliando-se também os prazos e a distribuição temporal, num
dado exercício fiscal ou qualquer outro período administrativo (MMA, 2002).
No caso de Quebec (Canadá), o prazo estipulado foi de 18 a 30 meses para a execução
das três fases principais de sua AAE em gás de folhelho: (i) elaboração do plano de
implantação da AAE; (ii) aquisição dos conhecimentos mencionados no plano e (iii)
preparação do relatório final, com recomendações. Estas fases deveriam ser pontuadas por
atividades de consulta e de participação com os departamentos governamentais, especialistas
e populações envolvidas (CROWLEY; RISSE, 2011).
A África do Sul, por sua vez, estipulou um prazo de dois anos e dividiu o processo em
três fases: (i) preparação; (ii) avaliação e (iii) tradução da avaliação em diretrizes operacionais
e tomada de decisão (CSIR; COUNCIL FOR GEOSCIENCE; SANBI, 2015).
Tomando como base a experiência canadense e a sul-africana, sugere-se para o Brasil
a estipulação de um prazo de vinte e quatro (24) a trinta meses (30) e a divisão do processo
em três etapas.
A primeira fase inclui as medidas necessárias para elaboração do plano: os contratos e
as modalidades de contratação, recrutamento, convocação das estruturas de governança,
coleta de literatura e de dados, escrita do primeiro rascunho do documento que identifica as
equipes propostas, organização da logística, etc.
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A segunda fase corresponde à avaliação científica das informações obtidas pelas
equipes de especialistas de várias áreas.
Na terceira fase o relatório final é preparado e apresentado pela equipe do projeto, em
estreita consulta com os vários departamentos afetados. Ela começa com esboços iniciais após
a entrega da primeira versão do relatório de avaliação e, com versões finais após a entrega do
relatório final de avaliação. Os especialistas na segunda fase, que não tenham participado da
fase anterior, contribuirão com opinião fundamentada sobre as consequências das diferentes
opções.
Uma vez estabelecida a necessidade de se proceder à elaboração de estudos ambientais
e documentar o processo de AAE, do ponto de vista operacional, os aspectos abordados
devem ser aprofundados e traduzidos em atividades técnicas, prevendo-se: (i) o
estabelecimento dos propósitos da AAE; (ii) a identificação de objetivos, público-alvo e
indicadores; (iii) o estabelecimento de responsabilidades; (iv) a identificação de grupos de
interesse (stakeholders) e formas de participação; (v) o levantamento das informações e
caracterização das questões ambientais relevantes; (vi) a identificação de alternativas; (vii) a
previsão de impactos e comparação das alternativas e (viii) a definição de procedimentos de
acompanhamento e monitoramento (MMA, 2202).
O estabelecimento dos propósitos da AAE em gás de folhelho deve considerar os
aspectos ambientais relevantes e a prevenção de impactos negativos em recursos ambientais
estratégicos, além de incorporar princípios da sustentabilidade ambiental e do planejamento
setorial de gás natural, verificando a participação desse hidrocarboneto na matriz energética
nacional e sua contribuição para a diversificação das fontes variadas de energia, redução do
risco de déficit e garantia de fornecimento.
Após a determinação dos propósitos é preciso definir os objetivos e, de acordo com
eles, o público-alvo a ser objeto de tratamento diferenciado em termos de comunicação e
participação no processo. No caso do gás de folhelho, os objetivos da AAE seriam:
- Avaliar a viabilidade ambiental das complexas operações envolvidas no processo de
exploração e produção desse gás não convencional;
- Fornecer uma compreensão de suas implicações, através da análise dos riscos e dos
impactos ambientais associados a esse tipo de exploração;
- Proporcionar um quadro inicial de referência e avaliação para a AAE dos projetos de
exploração de gás não convencional nas bacias sedimentares ofertadas pela 12ª Rodada de
Licitações da ANP;
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- Avaliar os impactos na agricultura, silvicultura e turismo de eventual
desenvolvimento da indústria de gás de folhelho;
- Avaliar a conveniência socioeconômica de explorar esse recurso;
- Definir cenários que maximizem a receita para o governo (Federal, Estadual e
Municipal);
- Propor formas de processo para estabelecer diretrizes sobre o papel dos municípios e
representantes regionais na determinação de políticas no de regiões onde a indústria poderá
ser desenvolvida;
- Proporcionar recomendações específicas a nível político sobre se e como esse projeto
deve ser implantado; e
- Avaliar a pertinência da criação de observatórios científicos para adquirir
conhecimento em uma base contínua e sólida.
O público-alvo, por sua vez, engloba, em termos de grandes categorias, a população e
os agentes econômicos do país que tenham interesse direto na implantação da exploração de
gás de folhelho, ou seja, empresas petrolíferas; organizações não governamentais
ambientalistas e sociais, as universidades e instituições municipais, estaduais e federais,
dentre outras.
O passo seguinte é definir metas de sustentabilidade ou qualidade ambiental e seus
respectivos indicadores2, bem como identificar as funções e responsabilidades das instituições
envolvidas no processo de elaboração dos estudos de AAE.
Os grupos de interesse que nela atuam, isto é, aqueles que possam ser afetados,
colaboram ou conturbam a implantação do projeto também precisam ser identificados para
definição de formas objetivas e efetivas de consulta e participação social (TEIXEIRA, 2008).
No caso do gás não convencional, esses grupos são formados técnicos e especialistas em
ciências ambientais e não ambientalistas, entre outros.
As formas de participação dos grupos de interesse podem ser guiadas com a utilização
da “Análise da Percepção Ambiental” das comunidades e associações civis envolvidas. Este
método realiza entrevistas dirigidas com representantes e formadores de opinião dos referidos
grupos e sua qualificação em termos de grau de organização e experiência em situações
semelhantes a fim de identificar os problemas por eles percebidos e seus anseios, por meio de
consulta a seus representantes (MMA, 2002).

2

Indicador é definido como a expressão quantitativa de um determinado fenômeno (MMA, 2002).
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A caracterização ambiental fornece a base para identificação da qualidade ambiental,
monitoramento de efeitos ambientais e ajuda a identificar problemas ambientais e formas
alternativas de lidar com eles. Trata-se de uma análise ambiental objetiva concentrada na
identificação

das

principais

questões

e

dos

aspectos

relevantes

envolvidos

no

desenvolvimento da exploração de gás de folhelho. Dados estatísticos e índices sociais e de
qualidade ambiental, mapeamentos georeferenciados de potencialidades e restrições
ambientais, desenvolvidos por entidades de pesquisa e órgãos públicos afins podem ser
utilizados para este fim (MMA, 2002).
A identificação e o desenvolvimento de alternativas de diversas naturezas (de
investimento, localização de ações e projetos, emprego de tecnologia) são um passo
importante do processo de AAE em gás de folhelho, pois permitem a escolha das melhores
decisões baseadas em evidências e das opções mais adequadas, em termos do uso dos recursos
ambientais ou que gerem menos impactos ambientais para alcançar os mesmos objetivos.
A tarefa de previsão consiste na identificação e análise dos prováveis impactos
ambientais significativos decorrentes da implantação da exploração de gás não convencional
(positivos e negativos), para se obter informação a respeito das diferenças entre a situação na
área de interesse de sua exploração futura. Devem ser considerados os impactos (MMA,
2002):
• no meio biofísico (qualidade da água, solo, ar, espécies protegidas ou de valor
econômico, ecossistemas frágeis, mananciais de abastecimento, entre outros aspectos);
• na economia (estrutura produtiva, agregados econômicos, mecanismos de preço,
formação da renda, crescimento econômico, níveis de produtividade, finanças públicas, entre
outros);
• nos aspectos sócio-culturais (saúde, educação, padrões de migração, organização
social, estilos e qualidade de vida, distribuição de renda etc.); e
• nos aspectos políticos institucionais (matriz institucional e capacitação).
Esse estudo, cujas questões mais relevantes serão descritas na próxima seção deste
trabalho, serve para identificar as mudanças que poderão ocorrer e verificar se são aceitáveis,
fornecendo subsídios para a seleção da melhor alternativa da exploração do gás de folhelho,
do ponto de vista da sustentabilidade. Sua realização deve ser confiada a profissionais
qualificados, adotando-se critérios de referência compatíveis com as metas de sustentabilidade
e qualidade ambiental previamente definidas. Os resultados da previsão dos impactos
fornecem os elementos para a comparação das alternativas, possibilitando avaliar ganhos e
perdas e escolher a opção mais favorável.
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A partir dos impactos positivos e negativos, das situações de risco, dos caminhos
críticos decorrentes da implantação do projeto de gás de folhelho e dos indicadores
anteriormente identificados é possível definir as ações e atividades de monitoramento da
qualidade ambiental, assim como os respectivos órgãos e entidades responsáveis e os custos
associados.
Nas etapas de documentação e informação, os resultados da AAE são organizados em
relatórios detalhados e disponíveis aos grupos de interesse e aos tomadores de decisão do
projeto de gás de folhelho.
A revisão é um passo essencial para garantir o controle da qualidade do processo e das
atividades técnicas da AAE e assegurar que seus resultados sejam consistentes em termos
procedimentais e técnicos. Para isso, ela deve ser atribuída a especialistas independentes, que
não tenham sido envolvidos no processo.
A partir dos resultados da AAE, tem-se a etapa de tomada de decisão. No caso do gás
de folhelho, as alternativas de decisão sugeridas são construídas com base nas implicações
ambientais das operações envolvidas em sua exploração e produção, notadamente, as
atividades de fraturamento hidráulico.
Finalmente, conclui-se o processo de AAE com a etapa de acompanhamento da
implantação da decisão estratégica. As informações referentes às reais conseqüências
ambientais da implantação da decisão podem ser reunidas pela ANP e comunicadas ao CNPE,
a fim de que seja verificada a necessidade de alteração ou correção das medidas preconizadas
no projeto de gás de folhelho.

9.3 Recomendações para análise das questões envolvidas no processo de AAE do gás de
folhelho

Para obter um quadro preciso dos impactos ambientais decorrentes das atividades da
indústria de gás de folhelho no Brasil é fundamental realizar um plano global de
desenvolvimento. Para isso, o país precisa reunir dados de exploração suficientes que
possibilitem determinar a extensão dos reservatórios de gás não convencional, avaliar seu
potencial e esboçar cenários de desenvolvimento, determinando: (i) as zonas de exploração de
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gás e o potencial de cada uma; (ii) os cenários de disponibilidade de gás (o potencial
explorável do recurso) e (iii) a evolução previsível dos preços do gás natural.
As zonas potenciais para a exploração de gás de folhelho no Brasil, já mencionadas
neste estudo, incluem as bacias de Parnaíba, Parecis, Recôncavo, São Francisco (ANP, 2012a)
e Paraná (EIA/ARI, 2013). Todas elas foram ofertadas pela ANP na 12ª. Rodada de Licitação
de Petróleo e Gás, ainda que demandem avaliação em relação ao seu potencial de exploração.
É necessário realizar essa avaliação para posteriormente fazer uma projeção para os preços do
gás natural (atacado e varejo), considerando o desenvolvimento de gás não convencional no
Brasil. Para isso, podem ser utilizados os fatores que influenciam esses preços, tais como: a
produção de gás natural, as mudanças no nível de demanda, os preços para transportá-lo de
locais de produção para os consumidores, os efeitos de substituição entre diferentes formas de
energia, as políticas governamentais em matéria de energia, impostos, royalties e diferentes
regimes de direitos de prospecção e exploração.
Com base nos estudos sobre a disponibilidade do recurso e as projeções dos preços do
gás é possível traçar cenários de desenvolvimento para a indústria do gás de folhelho, que
posteriormente serão utilizados na realização de análises ambientais, sociais e econômicas. É
importante ressaltar que, além dos dois ou três cenários de desenvolvimento, o cenário “sem
desenvolvimento” também precisa ser analisado, como um meio de se considerar o custo de
oportunidade associado com o desenvolvimento da indústria.
Nos próximos itens são analisadas as questões ambientais, sociais e econômicas que
precisariam ser discutidas na AAE em gás de folhelho no Brasil.

9.3.1 Avaliação das questões ambientais

Uma das maiores preocupações em relação às operações de fraturamento hidráulico
relacionadas à exploração de gás não convencional é o risco potencial de contaminação de
lençóis freáticos. No Brasil, esta questão é ainda mais evidenciada na bacia do Paraná por
abrigar um dos maiores aquíferos do mundo – o Aquífero Guarani. Não obstante, outras
questões ambientais relacionadas com a gestão das águas e materiais residuais, a qualidade do
ar, as emissões de gases com efeito de estufa, os riscos tecnológicos e naturais também são
relevantes e devem ser incluídas nos processos de avaliação ambiental.
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O presente estudo analisou essas questões ambientais que deveriam ser consideradas
na AAE brasileira sobre gás de folhelho, agrupando-as em três temas principais: água, ar e
riscos naturais e tecnológicos. Para cada uma dessas questões definiu-se a qualidade das
informações disponíveis, a necessidade de informações adicionais, incluindo estudos a serem
realizados e as possíveis soluções para a gestão do impacto, bem como o quadro regulamentar
existente. Utilizou-se uma perspectiva ecossistêmica, de modo a ter uma boa compreensão da
natureza e da importância de cada elemento abordado. Particular atenção foi dada ao uso da
terra e aos efeitos potenciais de desenvolvimento de gás de folhelho na agricultura, nas
florestas e no turismo.

9.3.1.1 Questões relativas à água

Conforme mencionado em capítulos anteriores, as atividades da indústria do gás de
folhelho requerem o uso de grandes volumes de água, o que contribui para ampliar as
controvérsias relacionadas ao desenvolvimento de gás não convencional. Há uma
preocupação que a captação da água para o fraturamento hidráulico pode levar a escassez de
água, a conflitos de uso da água e a consequências negativas na qualidade da água, em níveis
superficiais e subterrâneos. Para as populações locais, especialmente os agricultores, os
potenciais efeitos em longo prazo de tais retiradas são inquietantes. A AAE pode contribuir
para responder a essas preocupações.
Utilizando-se dos cenários de desenvolvimento criados na primeira etapa da avaliação
para determinar o potencial de exploração de gás de folhelho e, por conseguinte, o número de
poços que poderiam ser perfurados é possível estimar as potenciais necessidades de água da
indústria e as possibilidades de abastecimento de água para a indústria (águas superficiais,
subterrâneas, sistemas de captação e água imprópria para consumo ou agricultura existente),
determinar os impactos ambientais associados a essa utilização e recomendar soluções
regulamentares. Essa análise pode contribuir para lidar essencialmente com três questões
ambientais relacionadas com a água: o abastecimento, a proteção dos recursos hídricos e a
gestão de águas residuais.
A Resolução n° 21/2014 da ANP determina, ainda que não limite, que a água utilizada
seja preferencialmente efluente gerado, água imprópria, ou de baixa aceitação para o consumo
humano ou dessedentação animal, ou água de efluentes industriais ou domésticos (art.3°,
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§único). No entanto, o conhecimento sobre os volumes disponíveis a partir destas fontes é
muito fragmentário. São necessárias mais informações sobre a disponibilidade de recursos
hídricos para determinar cenários realistas de abastecimento de água, avaliar seus impactos e
propor recomendações. Essas informações devem incluir principalmente:
- identificação dos cursos de água que não são capazes de proporcionar os volumes
necessários para a indústria;
- a classificação dos aquíferos, identificando aqueles cuja água é adequada para
consumo humano ou animal, visando protegê-los, especificamente através da proibição poços
de gás e qualquer outra atividade que possa comprometer o recurso devido a vazamentos ou
derramamentos de substâncias tóxicas;
- um estudo de viabilidade sobre a possibilidade de mapeamento de água utilizável ao
longo de toda a região de interesse.
Além de preocupações em torno de questões quantitativas associadas à disponibilidade
de água, é preciso proteger a qualidade do recurso. Como acontece com qualquer atividade
industrial, a exploração de gás de folhelho traz riscos, dentre eles a possibilidade de
contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Outros exemplos, já discutidos no estudo,
incluem os derrames de produtos químicos, de fluidos de fraturamento, de águas residuais, de
lamas de perfuração e vazamentos de metano.
É preciso determinar os riscos de fuga e derrames (nas lagoas de retenção, no
transporte, na injeção de fluido e da água de refluxo), os potenciais impactos de tais incidentes
no ambiente e na saúde e estabelecer medidas de mitigação que poderiam evitar ou reduzir
essas consequências.
Considerando que reparar um problema de contaminação das águas subterrâneas pode
ser longo, difícil e oneroso, uma regulamentação adequada é necessária para todas as
operações de exploração de petróleo ou gás: perfuração, cimentação e revestimento de poço,
teste de integridade de poço, fraturamento e abandono seguro de poços. Além disso, ter bons
dados sobre a composição química e as características toxicológicas de fluidos de
fraturamento e resíduos de perfuração permite identificar as substâncias que podem
contaminar a água e determinar os riscos de exposição em caso de fuga ou derrames de
compostos tóxicos.
A Resolução n° 21/2014 da ANP exige testes de integridade do poço (Art. 11), laudo
para corpos hídricos pré-perfuração (Art. 8°, III) e a divulgação no sítio eletrônico da
operadora dos produtos químicos utilizados no processo, transporte e armazenamento,
devendo ser contempladas suas quantidades e composições (Art. 6°, inciso II). Não obstante,

254

é importante realizar estudos sobre as características toxicológicas dos agentes químicos
utilizados no fluido de fraturamento hidráulico para conhecer os tipos de problemas que
poderiam surgir em caso de vazamento ou derramamento, incluindo a contaminação
ambiental e a exposição do público aos compostos tóxicos.
Sugere-se a produção de uma lista exaustiva das substâncias usadas (ou que poderiam
ser usadas) nas operações de fraturamento hidráulico no Brasil, com os subprodutos de sua
repartição e reação, bem como a avaliação de suas propriedades toxicológicas e de potencial
de biodegradação, bioacumulação, persistência e toxicidade global. Também se faz necessário
mais estudos sobre o comportamento do fluido de fraturamento que permanece em
profundidade, especificamente, (i) o fluido que pode migrar para a superfície através de falhas
naturais e fissuras nas rochas superiores; (ii) o que poderia ser enviado para as estações
públicas de tratamento e modificar sua circulação; e (iii) a água que poderia desenvolver
níveis inaceitavelmente elevados de radioatividade através da circulação em formações
rochosas profundas.
A questão da gestão das águas residuais também gera muitas preocupações ambientais.
O capítulo 5 apresentou diversas maneiras de descarte destes resíduos: reciclagem, injeção
subterrânea, envio para estações de tratamento públicas, evaporação, entre outras.

A

Resolução n° 21/2014 da ANP exige que a operadora inclua no plano de sistema de gestão
ambiental como ocorrerá a disposição final das águas residuais (Art.6°, III).
Considerando o conhecimento fragmentado sobre a gestão das águas residuais da
indústria do gás de folhelho, é fundamental que os estudos sejam feitos para garantir que essa
água seja gerida de forma ambientalmente aceitável. Nesses estudos devem ser elaborados
diferentes cenários para a gestão da água de refluxo, com estimativas de custos e avaliando:
(i) o nível de produção de água de refluxo e sua qualidade; (ii) o potencial de reutilização; (iii)
a manipulação (bacias de retenção no local, estações de tratamento municipais e outros tipos
de plantas); (iv) a disposição final.
Deve-se também incluir uma análise dos impactos ambientais e riscos de sismicidade
induzida associados ao armazenamento de água de refluxo em formações geológicas
profundas. Se a prática puder ser usada com segurança no Brasil, determinar os requisitos
regulamentares em matéria de estudos, métodos e monitoramento para que um projeto como
este seja autorizado.
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9.3.1.2 Questões relativas ao ar

Os inúmeros contaminantes emitidos pelas várias fontes móveis (motores de
combustão interna de máquinas pesadas), estacionárias (unidades de desidratação,
compressores) ou fugitivas incluem material particulado, óxidos de enxofre, óxidos de azoto e
várias outras substâncias voláteis podem ter efeitos agudos e crônicos sobre a população, bem
como sobre o ambiente natural e agrícola. Neste contexto, é necessário avaliar os impactos
potenciais sobre a qualidade do ar, incluindo todas as fontes de emissões atmosféricas (das
fases de pré-produção e pós-produção), os contaminantes liberados, as condições
metereológicas em que podem ocorrer e as características particulares dos ambientes afetados.
Isso serve para quantificar os impactos na qualidade do ar e definir o nível de risco que estas
atividades representam para a população e para o meio ambiente.
A análise poderia ser baseada em um modelo de projeto preparado para outros
elementos da AAE, o qual define os parâmetros de criação de cenários das atividades e dos
equipamentos geralmente utilizados na fase de desenvolvimento. Os dados utilizados (físicos,
naturais, humanos, meteorológicos) precisam ser representativos para que os efeitos
cumulativos possam ser considerados.
Contaminantes estimados para o estudo deveriam incluir os óxidos de azoto (NOx),
dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), o total de partículas sólidas, partículas
finas, compostos orgânicos voláteis (COV), sulfeto de hidrogênio (H2S), os hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos (HAP) e aldeídos (formaldeído, acetaldeído, acroleína, etc.). Metano e
etano não precisariam ser considerados no estudo da qualidade do ar, uma vez que não são
tóxicos para os seres humanos e não existem normas ou critérios de qualidade do ar para eles.
Poderiam, contudo, ser considerados nas seções relativas aos riscos de gases de efeito estufa.
Especial atenção deveria ser dada às substâncias com propriedades olfativas. Os
resultados do modelo de projeto, particularmente as estimativas para as populações vizinhas,
deveriam ser comparados com os critérios de qualidade do ar para buscar excedências
antecipadas e qualificar o impacto ambiental do projeto e o impacto cumulativo em diferentes
cenários de desenvolvimento. O modelo de projeto também seria utilizado para determinar o
nível de exposição em que vivem as pessoas nas proximidades e fornecer os dados para a
análise de riscos para sua saúde e qualidade de vida.
Em relação aos gases de efeito estufa (GEE), sugere-se a avaliação das emissões
provenientes de fontes fixas, móveis e de fugitivos no modelo de projeto, desde a fase de pré-
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produção até o abandono do poço. Deveria ainda ser estimado o orçamento de emissões de
GEE com base nos cenários preparados em um estudo realizado em conjunto com a análise
ambiental do ciclo de vida do modelo de projeto de gás de folhelho.
A análise do ciclo de vida de um projeto modelo de gás de folhelho serve para
determinar e avaliar os seus impactos ambientais em cada fase de execução, incluindo o
abandono e o monitoramento. Ela deve abordar os impactos sobre a água e a qualidade do ar
de todas as atividades relacionadas, “do poço até o consumidor”.

9.3.1.3 Questões relativas aos riscos naturais e sísmicos

Cada equipe de questões estratégicas deveria realizar compulsoriamente uma
avaliação de risco em relação ao seu problema desde o primeiro rascunho e refiná-la em
projetos subsequentes a partir dos comentários de especialistas e das partes interessadas. As
avaliações dos riscos seriam realizadas utilizando abordagens e terminologia padrão para
melhorar a consistência entre as questões; considerariam os cenários de atividade e o caso de
referência (sem exploração ou desenvolvimento de gás de folhelho), com e sem mitigação; e
seriam apresentadas na medida em que os dados sobre risco estivessem disponíveis.
Na avaliação dos riscos da AAE é necessário identificar uma lista preliminar de
“riscos chave”, analisar se estes riscos são potencialmente importantes o suficiente para exigir
uma intervenção específica (como um requisito de tecnologia ou procedimento especial) ou a
limitação em determinadas áreas (incluindo um completo banimento) onde os riscos para a
saúde e segurança de uma comunidade vizinha ou para o ambiente sejam considerados muito
altos.
A identificação de riscos pode basear-se na experiência de outros países, na literatura
existente, na opinião de especialistas ou em grandes preocupações do público (justificadas ou
não). A primeira lista pode ser reduzida ou ampliada posteriormente, com o decorrer do
desenvolvimento do processo de avaliação de risco.
A avaliação de riscos também exige a formulação dos “Limites Aceitáveis” para os
impactos potencialmente induzidos pela ameaça. Estes valores podem em alguns casos ser
apoiados e suportados por acordos formais, como as normas para o ar e para qualidade da
água, legislações como as de proteção dos sítios do patrimônio ou da biodiversidade ou
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tratados internacionais voltados para a mudança climática, por exemplo. Os limites utilizados
devem ser claramente especificados e justificados.
Para cada risco chave, e em cada cenário, deve-se estimar a classe de risco
separadamente para cada circunstância espacial substancialmente diferente. A representação
espacial desta, combinando a exposição de risco com o recebimento de sensibilidade
ambiental, pode ser feita com a ajuda de especialistas. O risco deve combinar com a
probabilidade da sua ocorrência durante o período adequado para cada cenário de
desenvolvimento de gás de folhelho e na magnitude da consequência, se ela ocorrer. As
consequências dependem da exposição e da sensibilidade (vulnerabilidade) do meio receptor
para aquele determinado perigo.
É fundamental produzir um mapa das zonas de risco, uma avaliação das consequências
dos riscos naturais e do conhecimento existente sobre o impacto que fenômenos naturais
poderiam ter sobre as instalações da indústria, e as implicações para a segurança e a saúde das
populações locais. A avaliação também deveria incluir a probabilidade de terremoto ou
deslizamento de terra provocado pelas atividades da indústria do gás de folhelho, ainda que a
Resolução n° 21/2014 da ANP exija estudos e avaliação de ocorrências naturais e sísmicas.

9.3.1.4 Questões relativas aos riscos tecnológicos

A Resolução n° 21/2014 da ANP exige uma análise de riscos, visando à garantia da
integridade do poço durante todo o seu ciclo de vida (Art. 10). Não obstante, é preciso
determinar as fontes potenciais de acidentes e incidentes em cada fase do modelo de projeto
de gás de folhelho e avaliar suas consequências em diferentes cenários. Dependendo de sua
extensão e magnitude, medidas devem ser planejadas para a gestão ou redução da fonte do
risco e planos de emergência precisam ser elaborados. Na análise dos riscos tecnológicos,
deveria ser concedida especial atenção às questões relacionadas aos riscos associados à
construção e à integridade do revestimento e da cimentação dos poços após o seu abandono.
Com base em uma descrição das fases da atividade do modelo de projeto, incluindo
uma caracterização de materiais perigosos utilizados ou produzidos, a análise deve incidir
sobre acidentes e incidentes que possam ocorrer no ambiente de recepção.
Cenários padrões e alternativos deveriam ser elaborados para definir possíveis
consequências (derrames, incêndios, explosões, nuvens de gás, fugas de gás de poços) e medir
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as suas potenciais repercussões sobre os elementos sensíveis das zonas de risco. A extensão
dos impactos potenciais nestes vários cenários, combinada com a sua frequência de
ocorrência, deveria ser utilizada na determinação dos riscos individuais e sociais de tais
eventos (pesando sua aceitabilidade ou não aceitabilidade), na definição de medidas de
mitigação e na determinação das necessidades de comunicação às pessoas que vivem em áreas
de risco.
A partir dessa análise, também seria possível elaborar um plano de medidas de
emergência, determinar os recursos necessários para responder a emergências e distribuir
responsabilidades entre as partes interessadas.
As técnicas de construção de poços e métodos de fraturamento hidráulico utilizados
pela indústria do gás de folhelho no Brasil devem ser avaliadas em termos das normas
técnicas, guias de melhores práticas aplicadas, para determinar as causas de vazamentos de
determinados poços e o risco que representam em longo prazo. Essa análise deveria realizar
um inventário das tecnologias e medidas de redução dos riscos e das externalidades
associadas com o desenvolvimento da indústria do gás de folhelho.

9.3.2 Avaliação das questões sociais

As atividades da exploração do gás de folhelho, assim como qualquer atividade
industrial, podem provocar vários efeitos nas comunidades e nos indivíduos, prejudicando
tanto a sua saúde quanto a sua qualidade de vida. Esses impactos devem ser investigados para
avaliar sua gravidade real ou potencial, enquanto que medidas para eliminar, mitigar ou
corrigir esses impactos devem ser propostas.
A caracterização das comunidades que poderiam receber instalações de gás de
folhelho é um passo essencial na AAE, pois permite compreender o estado atual do ambiente
humano, antes de efetuar qualquer alteração importante. É também necessário conhecer as
características socioeconômicas das populações locais para determinar e avaliar os efeitos
psicossociais associados ao desenvolvimento da indústria do gás não convencional, bem como
fornecer uma referência para monitoramento do impacto em etapas subsequentes. Para a
realização destas análises, sugere-se a elaboração de relatórios do status quo sobre as
potenciais comunidades receptoras, com detalhes sobre as suas dimensões sociais,
econômicas e ecológicas, bem como sobre a sua governança.
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A indústria do gás de folhelho também pode ter impactos negativos sobre a
agricultura, o turismo e a silvicultura, comprometendo comunidades cuja vitalidade depende
dessas atividades. É necessário avaliar se a prospecção, a exploração, a distribuição de gás
natural não convencional e os seus possíveis efeitos cumulativos podem prejudicar essas
áreas.
Um estudo sobre as modificações de uso do solo contribuiria para documentar o
impacto que o desenvolvimento da indústria pode ter sobre a terra, examinaria a regulação do
uso do solo existente e identificaria possíveis conflitos relacionados com a indústria do gás de
folhelho.
Em relação à proteção de outros tipos de patrimônios - natural, cultural, arqueológico
– que podem ser afetados pelo desenvolvimento da indústria do gás de folhelho sugere-se a
preparação de inventário e cartografia: (i) da rede de áreas protegidas; (ii) das áreas regionais
de interesse histórico, cultural, estético e ecológico; (iii) dos parques municipais e espaços
verdes; (iv) dos planos de conservação; (v) da terra ativa e do potencial dos solos aráveis.
A integridade e as características da paisagem, por sua vez, podem ser alteradas em
diferentes graus, de acordo com a dimensão das operações e das suas infraestruturas
complementares (bacias de armazenamento e de lodo, compressores, unidades de tratamento
de gás, estradas de acesso, rede de coleta de gás). Esses impactos na paisagem associados a
cada fase da indústria também precisam ser analisados para a criação de medidas que possam
eliminar, atenuar e corrigi-los. Tal análise poderia ser desenvolvida a partir de uma
abordagem participativa, com a utilização de diferentes cenários (status quo, um poço, vários
poços), e considerando as mudanças ao longo do tempo através do ciclo de vida do projeto.
Fatores como ruído e transporte também fazem parte dos impactos sociais e precisam
receber uma atenção especial e, assim como, em todos os estudos sobre os danos ambientais,
deveria ser adotada uma abordagem participativa para garantir que as comunidades e os
grupos sociais interessados contribuíssem na avaliação das consequências e na sugestão de
medidas de mitigação.
A preocupação com a poluição sonora gerada pelas atividades da indústria de gás de
folhelho e o impacto que isso teria sobre a qualidade de vida, paz e tranquilidade, bem-estar,
na verdade, a saúde da população do entorno não pode ser ignorada. O ruído possui natureza
jurídica de agente poluente, ainda que se diferencie, evidentemente, em alguns pontos de
outros contaminantes, como os da água, do ar, do solo, especialmente em relação ao objeto da
contaminação. Os critérios e padrões de emissão de ruídos, das atividades industriais são
regulados pela Resolução do CONAMA n°001, de 08 de março de 1990, que considera um
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problema os níveis excessivos de ruídos, bem como a deterioração da qualidade de vida
causada pela poluição.
Uma análise teórica dos impactos de ruído deveria ser realizada para todas as fontes. O
estudo avaliaria a intensidade e a cronicidade do ruído das operações de construção e de
desmantelamento, as atividades de prospecção e exploração, e do tráfego rodoviário
relacionado, com base em diferentes cenários do modelo de projeto. Os resultados seriam
interpretados em termos de critérios de dia e de noite.
O aumento do fluxo de caminhões também cria perturbações significativas para os
residentes nas proximidades das cidades, vilas e áreas rurais ao longo das rotas de transporte
rodoviário, além de diminuir a segurança nas estradas, impedir o livre fluxo de tráfego e
causar danos às estradas. Diante dessas circunstâncias, é importante avaliar os impactos
sociais que o aumento de caminhões e a construção de novas estradas de acesso poderiam ter
sobre as comunidades locais com da exploração e transporte de gás de folhelho e realizar
esforços para minimizar estes efeitos, considerando, sobretudo, a consulta com as
comunidades locais.

9.3.2.1 Aceitabilidade social da indústria de gás de folhelho: fatores e mecanismos

Muitos fatores condicionam a aceitação social de um determinado projeto: os seus
impactos e externalidades, o quadro institucional, o processo de tomada de decisão, o controle
local, e assim por diante. Há uma necessidade de determinar quais fatores que determinam a
aceitabilidade social da indústria do gás de folhelho. Tal informação permitiria avaliar a
probabilidade de as comunidades brasileiras aceitarem o desenvolvimento de gás de folhelho;
e se fosse considerado “aceitável”, clarificaria as condições em que essa aceitação se daria.
A aceitabilidade social geralmente depende dos mecanismos de informação e de
consulta aplicados pelas partes interessadas do setor, nomeadamente os representantes da
indústria, dos departamentos governamentais e das agências reguladoras. Neste contexto,
sugere-se preparar cenários de participação pública e colaboração com as autoridades locais.
Em termos de projetos específicos, é importante descrever como pode ocorrer a participação
do público e a colaboração local, bem como a duração do processo e os custos associados.
Outro fator fundamental para a aceitação social de uma indústria é o seu compromisso
de ser socialmente responsável. Seria útil fazer um inventário das melhores práticas de
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responsabilidade social nos setores de petróleo e mineração para inspirar e incentivar as
empresas que desejam fazer negócios no Brasil, fornecendo a base para um quadro comum
com a qual poderia se buscar a excelência em responsabilidade social.

9.3.3 Avaliação das questões socioeconômicas da exploração de gás de folhelho

As análises socioeconômicas deveriam se concentrar em determinar se é desejável, sob
esse aspecto, iniciar a prospecção e exploração de gás de folhelho no Brasil. Para isso, sugerese realizar uma análise de custo-benefício para examinar em que medida o desenvolvimento
da indústria traria um ganho real para a economia e para a sociedade brasileira. Os benefícios
podem ser medidos em termos de renda sobre os recursos, as condições de mercado e o
contexto social. O cálculo deve levar em conta o dinheiro investido na promoção e no
desenvolvimento da indústria, as variações no valor dos ativos, os novos custos de gestão de
risco e as outras responsabilidades relacionadas às atividades da indústria. A avaliação dos
custos para a sociedade deve considerar todos os impactos ambientais, sociais e econômicos,
tanto tangíveis quanto intangíveis. A distribuição de renda entre os agentes econômicos
também precisa ser considerada, assim como as externalidades da indústria do gás de
folhelho, incluindo a criação de novos mercados a partir das necessidades dos novos
trabalhadores que exigiriam produtos e serviços e contribuiriam para a ocupação de
determinadas regiões.
Os custos e benefícios de um modelo de projeto são condicionados pela gestão dos
riscos e da utilização das melhores tecnologias disponíveis. É necessário, portanto, exigir um
inventário não só de códigos, normas e manuais técnicos de melhores práticas, mas também
de tecnologias (disponíveis ou em desenvolvimento) para atenuar os riscos e custos da
exploração do gás de folhelho.
Uma análise do impacto econômico também poderia ser realizada para medir os
impactos dos investimentos, ou seja, o aumento das atividades econômicas decorrentes desse
emprego de capital. Usando diferentes cenários de desenvolvimento, seria possível realizar
uma análise exaustiva dos potenciais benefícios econômicos do desenvolvimento da indústria.
Os dados produzidos deveriam ser aplicados a modelos intersetoriais do Brasil, permitindo
uma estimativa dos impactos econômicos de um modelo de projeto de gás de folhelho, e, mais
amplamente, da implantação da indústria com base nos cenários escolhidos para análise. Esse
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estudo poderia ainda estabelecer os efeitos diretos, indiretos e gerais sobre a força de trabalho,
nos salários e nas importações atuais de gás natural, bem como forneceria uma estimativa das
receitas fiscais dos diferentes cenários.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese teve como principal objetivo avaliar se o Brasil, sob o ponto de vista
regulatório, reúne as condições necessárias para iniciar localmente o processo de exploração
de gás de folhelho. Para isso, foi realizada uma análise comparativa entre a regulação voltada
para setor de gás natural, com foco na regulamentação do gás de folhelho no Brasil e nos
EUA, visando identificar e contextualizar suas semelhanças e diferenças. Tais análises foram
conduzidas pela utilização de conceitos da Política Ambiental nas diversas etapas do processo
regulatório do gás de folhelho.
A investigação comprovou a hipótese de que o marco regulatório ainda não possibilita
as condições necessárias para que o Brasil inicie sua exploração local de gás de folhelho.
Apesar de possuir uma regulamentação específica para esse desenvolvimento, o setor de gás
natural ainda enfrenta desafios regulatórios que dificultam sua dinâmica e expansão, e podem
comprometer a realização de um projeto complexo como o do gás de folhelho.
Os EUA eliminaram as barreiras em relação à entrada de novos agentes, criaram um
mercado secundário e contam atualmente com um setor praticamente desregulamentado, o
que favorece sua dinâmica, competitividade e estrutura, bem como possibilita a
comercialização e a distribuição do gás produzido por pequenas e médias empresas. O
resultado é um mercado maduro, com ampla infraestrutura ao longo de todo o território
estadunidense e capaz de absorver projetos complexos como a exploração de gás de folhelho.
A legislação voltada para a exploração de gás de folhelho nos EUA, por sua vez, não
pode ser considerada um modelo a ser seguido por outras regiões no mundo. O país não
possui uma regulamentação específica e, por isso precisa lidar com um complexo conjunto de
leis federais, estaduais e locais para gerir os desafios que surgem a partir da produção de gás
não convencional. Tal complexidade e diversificação geram, por vezes, conflitos e constante
mutação, com maior participação dos estados, mas com alguma intervenção federal. Ademais,
a delimitação de autoridade entre os níveis de governo é frequentemente ambígua e ad hoc.
Consequentemente, surge uma série de problemas normativos, envolvendo a duplicação de
esforços e o desenvolvimento de políticas; a frustração da indústria, que opera em um
ambiente regulamentar complexo; e o enfraquecimento da credibilidade do governo e da
própria regulação (por exemplo, a Lei de Política Energética de 2005, que introduziu uma
série de isenções da SDWA, em benefício da indústria).
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Por outro lado, a regulação em nível estadual possibilita que os estados possam
adequar seus objetivos regulatórios às condições locais e às expectativas das comunidades
afetadas. Neste contexto, alguns estados adotam regulamentos com o fim de garantir a
proteção das estruturas físicas, enquanto outros priorizam a segurança do abastecimento
público de água e/ou a proteção de áreas de habitats sensíveis. É possível também dosar o
rigor dos regulamentos dos estados mais pró-negócios e dos estados mais ambientalistas.
Além disso, os estados empregam estratégias diferentes em relação aos instrumentos
regulatórios. Ainda que prevaleçam as normas prescritivas, observa-se eventual uso de
regulação baseada em desempenho, regulação baseada em gestão e legislação de
responsabilidade.
Os três estados avaliados (Pensilvânia, Texas e Colorado) adaptaram de alguma
maneira seus regulamentos para atender às demandas do desenvolvimento de gás de folhelho.
O Texas concentrou-se na alteração dos requisitos de divulgação de informações sobre o
fluido de fraturamento, enquanto a Pensilvânia reformulou todo o seu quadro regulamentar
que rege a perfuração no início de 2012. Apesar da existência de uma diversidade muito
significativa entre os estados com relação à regulação de muitos aspectos do desenvolvimento
de gás de folhelho, todos os três estados analisados regulam quase todos os aspectos do
processo de desenvolvimento.
O Brasil optou por uma regulamentação específica em nível federal, concentrada
principalmente na ANP e no IBAMA, o que pode facilitar o processo e evitar a “colcha de
retalhos” enfrentada pelos EUA. É importante ressaltar aqui a necessidade de realizar uma
parceria entre esses dois órgãos e de criar um programa de capacitação de seus agentes e
colaboradores sobre a exploração de recursos não convencionais. Esse treinamento será de
suma importância para que o licenciamento ambiental ocorra dentro dos parâmetros de
segurança e com razoável agilidade, bem como para que o processo de fiscalização e
acompanhamento garanta a segurança das operações.
Em relação às normas ambientais da Resolução n°21/2014 da ANP, os instrumentos
de comando e controle exercem forte presença, ainda que sejam frequentes instrumentos
regulatórios mais flexíveis, refletindo o conhecimento geológico insuficiente sobre as bacias
sedimentares com potencial para gás de folhelho e as incertezas em relação à adaptação da
tecnologia disponível à realidade brasileira.
A aplicação da legislação estadunidense também oferece importantes lições e merece
destaque, na medida em que ela comprova que de nada adianta a elaboração de rigorosas
normas se a sua aplicação não for efetiva.
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Nos EUA, as agências reguladoras estaduais estão lutando para recuperar o atraso com
o boom de perfuração e produção, e isso está ocorrendo em uma era de austeridade fiscal e de
orçamentos governamentais magros. Os tipos de violações que são detectados, como
refletidos nos registros estaduais, variam de estado para estado e a maioria refere-se a
observações visuais realizadas no local de inspeção ou a revisão de documentos (em oposição
às violações regulatórias que ocorrem no subsolo ou que envolvam emissões atmosféricas,
que são mais difíceis de serem observadas). A maioria dos estados emprega o que poderia ser
chamado de um “modelo de regulação cooperativa”, no qual os reguladores trabalham em
estreita colaboração com os operadores de gás de folhelho para fazê-los cumprir a lei. Grande
parte das violações inicialmente não recebe nenhuma sanção formal; em vez disso, os
operadores têm a oportunidade para retificar a violação e operar em conformidade, sem
incorrer em qualquer tipo de penalidade. Em vários estados, um percentual muito pequeno de
violações registrado recebe uma multa ou envolve alguma outra ação de execução para além
de uma citação fundamental de não cumprimento. As autoridades reguladoras são muito mais
propensas a emitir uma multa por violação dos requisitos de licenciamento que para
vazamentos ou blowouts - eventos que representam uma ameaça mais imediata para a
segurança pública, para a saúde e para o meio ambiente.
Não foi possível analisar a aplicação da lei no Brasil, pois o país ainda não iniciou o
desenvolvimento de gás de folhelho e, consequentemente, não possui esse tipo de histórico.
Entretanto, é preciso estar atento a essa questão de acompanhamento e fiscalização para
garantir a segurança de todo o processo de exploração.
As análises indicaram a necessidade de realização de estudos ambientais, sociais e
econômicos. Para preencher esta lacuna, a tese apresentou como recomendação a realização
de uma AAE em gás de folhelho no Brasil, a fim facilitar a tomada de decisão do governo
brasileiro em relação ao desenvolvimento desta fonte energética, ajudar os reguladores a
acessar facilmente o conhecimento científico necessário para entender e mitigar seus riscos
ambientais e sociais, bem como reduzir as inseguranças das comunidades. O trabalho
descreveu as etapas envolvidas em uma proposta de implantação de AAE em gás de folhelho
no Brasil, bem como apresentou recomendações para análise das questões envolvidas nesse
processo visando contribuir para o estabelecimento e/ou aprimoramento de condições
políticas, regulatórias e sustentáveis necessárias a esse projeto. Espera-se ainda que com o uso
da AAE o país obtenha a licença social e que uma possível exploração de gás de folhelho
possa ocorrer baseada em evidências e com planejamento e comprometimento.
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O desenvolvimento de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais implicam
uma série de riscos e benefícios que requerem soluções governamentais. Equilibrar esses
elementos é uma batalha política que depende de regulamentação adequada, estudos
científicos atualizados, ambiente regulatório estável, adesão da indústria, participação das
comunidades, bem como fiscalização e acompanhamento constantes e efetivos por parte das
agências reguladoras e ambientais.
O ambiente de negócios brasileiro ainda não é favorável ao desenvolvimento do gás de
folhelho, notadamente pela insuficiência de dados geológicos, pelos altos investimentos
necessários, pelo quadro regulamentar e pela agitação política. Isto não significa que o Brasil
não possa explorar suas potenciais reservas de gás não convencional. O aumento da oferta de
energia traz inúmeros benefícios a um país emergente, que depende disso para manter seu
crescimento econômico.
Não obstante, é necessário compreender que o início da exploração não deve ocorrer
de maneira imprevista e repentina, sem planejamento e investimento. Os EUA começaram a
trilhar esse caminho na década de 1970, quando o país buscava alternativas energéticas para
lidar com os desafios impostos pela crise energética. Desde então, eles fizeram altos
investimentos em P&D, que contribuíram para a descoberta e o aperfeiçoamento da
tecnologia, sobretudo fraturamento hidráulico e perfuração hidráulica, bem como
possibilitaram conhecer a geologia e determinar a ocorrência dos recursos e sua viabilidade. O
boom do gás de folhelho e seus resultados revolucionários são frutos de um processo que
evoluiu ao longo de décadas. Esse processo resultou em um modelo bem sucedido de
exploração de gás não convencional, que vem sendo estudado e analisado por diversos países
que buscam replicar localmente a experiência estadunidense.
Cabe ao Brasil realizar os estudos necessários para avaliar se o desenvolvimento de
gás de folhelho pode ser reproduzido no país e, se decidir seguir adiante com o projeto, é
preciso determinar como será sua realização, considerando as suas características e
necessidades particulares.
Políticas e medidas reguladoras também são necessárias para facilitar a capacidade
adequada do investimento, enquanto o papel do governo é crucial para que o desenvolvimento
de gás não convencional possa decolar em qualquer país. É a vontade política, ou a falta dela,
que inclina a balança para um ou outro lado.
Esta tese foi baseada em dados primários e secundários coletados a partir da legislação
dos EUA e do Brasil, bem como relatórios e estudos científicos. Apesar de sua amplitude, o
assunto é abrangente e complexo, exigindo análises multidisciplinares (direito, geologia,
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política, engenharia, economia) que não podem ser esgotadas em um único estudo. Outros
trabalhos serão necessários para pesquisa e aprofundamento do tema proposto. Concentrandose apenas na questão da regulação, é importante analisar o custo e os resultados ambientais
associados com os regulamentos e investigar a ocorrência de incidentes nos EUA, associandoos a possíveis lacunas na regulação ou a imprudência/negligência das operadoras, entre outros
fatores. Esses estudos podem contribuir efetivamente com a elaboração das melhores práticas
para o desenvolvimento de gás de folhelho.
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APÊNDICE A - Agências Reguladoras Estaduais (EUA)
Estado
Alabama

Arkansas
Califórnia

Colorado

Georgia
Illinois

Indiana
Kansas
Kentucky

Louisiana
Maryland
Michigan

Mississippi
Montana

Nebraska
New Jersey
New
Mexico
Nova York
North
Carolina
North
Dakota
Ohio

Oklahoma

Agências reguladoras
State Oil and Gas Board of Alabama, sob a direção de State Geologist and Oil and Gas
Supervisor;
AL Department of Environmental Management.
Oil and Gas Commission;
Department of Environmental Quality; Department of Health
The Department of Conservation's Division of Oil, Gas and Geothermal Resources
(DOGGR);
05 outras agências estão envolvidas com a regulação resíduos de perfuração.
Colorado Oil and Gas Conservation Commission (COGCC);
Department of Natural Resources (DNR);
CO Department of Public Health and Environment
Georgia Department of Natural Resources;
Environmental Protection Division
Illinois Department of Natural Resources (IL DNR), Division of Oil and Gas (DOG) em
Office of Mines and Minerals (OMM);
IL EPA
IN Department of Natural Resources (DNR), Division of Oil and Gas;
Indiana Department of Environmental Management (IDEM)
Kansas Corporation Commission, Oil and Gas Conservation Division (KCC);
Kansas Department of Health and Environment (KDHE)
Kentucky Division of Oil and Gas, Energy and Environment Cabinet,
Department of Natural Resources (KDOG);
KY Department of Environmental Protection.
Department of Natural Resources, Office of Conservaon (OC);
Department of Environmental Quality
Department of the Environment, Mining Program
Office of Oil, Gas and Minerals, Michigan Department of Environmental
Quality (DEQ), através de Supervisor of Wells, Geological and Land
Management Division (GLM);
Air Quality Division MDEQ
Mississippi Oil and Gas Board (OGB);
MS Department of Environmental Quality através de Office of Pollution Control (OPC)
Department of Natural Resources and Conservation (DNRC), Montana Board of Oil and
Gas Conservation;
MT DEQ
Nebraska Oil and Gas Conservation Commission (OGCC);
NE DEQ
Não está claro.
New Mexico Energy, Minerals and Natural Resources Department, Oil Conservation
Division (OCD);
NM Environment Department (NMED)
Bureau of Oil and Gas Regulation, Division of Mineral Resources of the
NY State Department of Environmental Conservation
NC Department of Environment and Natural Resources, Division of Land Resources
North Dakota Industrial Commission, Department of Mineral Resources, Oil and Gas
Division; ND Department of Health;
Environment, Health Section
Department of Natural Resources, Division of Mineral Resources Management
(ODNR‐DMRM);
Ohio EPA
Oklahoma Department of Environmental Quality (DEQ) e Oklahoma
Corporation Commission (OCC), Oil and Gas Division;
OK DEQ

Continua...
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Continuação
Estado
Pensilvânia
South
Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Virgínia
Vermont
West
Virginia
Wyoming

Agências reguladoras
Department of Environmental Protection, Bureau of Oil and Gas Management (Office of
Mineral Resources Management)
SD Department of Environment and Natural Resources (DENR), Board of Minerals and
Environment
Tennessee Department of Environment and Conservation (TDEC), State Oil and Gas Board.
Railroad Commission of Texas (RCC) through Oil and Gas Division;
TX TCEQ
UT Division of Oil, Gas and Mining, Department of Natural Resources;
UT DEQ
Division of Gas and Oil, VA Department of Mines, Minerals and Energy (MME);
VA DEQ
Vermont Natural Gas and Oil Resources Board
Office of Oil and Gas (OOG), WV Department of Environmental Protection

Oil and Gas Conservation Commission;
Department of Environmental Quality (DEQ);
Wyoming State Engineer's Office (WSEO)
Adaptado de Richardson et al., 2013
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APÊNDICE B- Requerimentos estaduais – 31 estados selecionados (EUA)
Estado

Laudo para
corpos hídricos
pré-perfuração

Alabama
Arkansas
California
Colorado

Georgia
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maryland
Michigan
Mississippi
Montana
Nebraska
New Jersey
New Mexico
Nova Iorque
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Pensilvânia
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
West Virginia
Wyoming

x
x

x

x
x
x
x

x
x

Adaptado de Richardson et al., 2013

Captação de
água para
fraturamento
hidráulico
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Restrições de
recuo para
construções

Restrições de
recuo para
corpos hídricos

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
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Estado
Alabama
Arkansas
Califórnia
Colorado
Georgia
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maryland
Michigan
Mississipi
Montana
Nebraska
New Jersey
New Mexico
Nova Iorque
North
Carolina
North
Dakota
Ohio
Oklahoma
Pensilvânia
South
Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
West
Virginia
Wyoming

Tipos de
cimento
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Circulação
do cimento
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Revestimento
de superfície
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Revestimento
intermediário
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

Revestimento
de produção
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Adaptado de Richardson et al., 2013
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Estado

N° de poços
produtores de gás
(2014)

Alabama
Arkansas
Califórnia
Colorado
Georgia
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maryland
Michigan
Mississipi
Montana
Nebraska
New Jersey
New Mexico
Nova Iorque
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Pensilvânia
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
West Virginia
Wyoming

6.118
10.150
1.118
38.346
ND
36
895
24.354
19.256
19.251
7
10.500
1.645
5.754
310
ND
27.957
7.119
ND
200
32.967
40,070
70.400
68
1.024
98.279
7.275
0
7.961
60.000
22.091

Produção de gás de
convencional em
milhões de pés
cúbicos (2014)
95.554
105.000
75.684
779.042
ND
2.626
6.616
260.715
78.737
737.185
20
13.799
43.091
11.796
400
ND
535.181
19.808
ND
22.354
78.204
1.456.519
174.576
15.005
5.294
2.734.153
360.587
0
ND
242.241
1.671.442

Produção de gás de
folhelho em milhões
de pés cúbicos
(2014)
0
1.015.582
107.513
255.911
ND
0
0
ND
ND
1.199.807
0
95.640
ND
18.890
0
ND
214.502
0
ND
431.477
427.525
706.837
4.036.504
0
0
4.408.980
1.003
0
ND
796.366
25.387

Adaptado de Richardson et al., 2013; EIA, 2016b; EIA, 2015a

Divulgação de
informações sobre o
fluido de
fraturamento
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
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Estado

Alabama
Arkansas
Califórnia
Colorado
Georgia
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maryland
Michigan
Mississipi
Montana
Nebraska
New Jersey
New
Mexico
Nova
Iorque
North
Carolina
North
Dakota
Ohio
Oklahoma
Pensilvânia
South
Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
West
Virginia
Wyoming

Opções de
armazenamento de
fluidos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Borda livre

Forro das
lagoas de
contenção

Transporte de
água
produzida e
flowback
x
x

Poços de
injeção
subterrânea

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

Adaptado de Richardson et al., 2013

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
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Estado

Comunicação de
acidentes

Alabama
Arkansas
California

x
x

Colorado

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Georgia
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maryland
Michigan
Mississippi
Montana
Nebraska
New Jersey
New Mexico
Nova Iorque
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Pensilvânia
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
West Virginia
Wyoming
Adaptado de DOE/NETL, 2014

x
x
x
x
x
x
x
x
x

N° de agências
reguladoras
estaduais
2
3a6
3a6
2
1
2
2
2
3a6
2
1
1
2
2
2
0
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
3a6
1
3a6

Moratórias e
banimentos
estaduais e
locais

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
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Estado

Alabama
Arkansas
California

Método de cálculo das
taxas ambientais

Taxas ambientais
em termos
percentuais

Taxas ambientais
em centavos/Mcf

% sobre o valor do gás
% sobre o valor do gás
Montante fixo por
unidade
% sobre o valor do gás
Nenhum
% sobre o valor do gás

7.01% a 9.00%
3.81% a 5.00%
0.02% a 0.53%

17.21 a 22.1
9.41 a 12.3
0.05 a 1.3

3.81% a 5.00%
Nenhum
0.02% a 0.53%

9.41 a 12.3
Nenhum
0.05 a 1.3

0.54% a 1.20%

1.31 a 3.0

7.01% a 9.00%
3.81% a 5.00%
5.01% a 7.00%

17.21 a 22.1
9.41 a 12.3
12.31 a 17.2

Maryland
Michigan
Mississippi

Montante fixo por
unidade
% sobre o valor do gás
% sobre o valor do gás
Montante fixo por
unidade
% sobre o valor do gás
% sobre o valor do gás
% sobre o valor do gás

5.01% a 7.00%
3.81% a 5.00%
5.01% a 7.00%

17.21 a 22.1
9.41 a 12.3
12.31 a 17.2

Montana

% sobre o valor do gás

7.01% a 9.00%

17.21 a 22.1

Nebraska
New Jersey
New Mexico
Nova Iorque
North Carolina

1.21% a 3.80%
Nenhum
1.21% a 3.80%
Nenhum
0.02% a 0.53%

3.1 a 9.4
Nenhum
3.1 a 9.4
Nenhum
0.05 a 1.3

1.21% a 3.80%

3.1 a 9.4

0.54% a 1.20%

1.31 a 3.0

Oklahoma
Pensilvânia
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia

% sobre o valor do gás
Nenhum
% sobre o valor do gás
Nenhum
Montante fixo por
unidade
Montante fixo por
unidade
Montante fixo por
unidade
% sobre o valor do gás
Nenhum
% sobre o valor do gás
% sobre o valor do gás
% sobre o valor do gás
% sobre o valor do gás
Nenhum
% sobre o valor do gás

5.01% a 7.00%
Nenhum
3.81% a 5.00%
1.21% a 3.80%
7.01% a 9.00%
3.81% a 5.00%
Nenhum
0.54% to 1.20%

12.31 a 17.2
Nenhum
9.41 a 12.3
3.1 a 9.4
17.21 a 22.1
9.41 a 12.3
Nenhum
1.31 a 3.0

West Virginia

% sobre o valor do gás

3.81% a 5.00%

9.41 a 12.3

Wyoming

% sobre o valor do gás

5.01% a 7.00%

12.31 a 17.2

Colorado
Georgia
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana

North Dakota
Ohio

Adaptado de DOE/NETL, 2014
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Códigos que contêm os requisitos para obtenção de licenças em nível estadual
Estado
Alabama
Arkansas
Califórnia
Colorado
Georgia
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maryland
Michigan
Mississippi
Montana
Nebraska
New Jersey
New
Mexico
Nova York
Carolina do
Norte
North
Dakota
Ohio
Oklahoma
Pensilvânia
South
Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virgínia
West
Virginia
Wyoming

Códigos
Alabama Administrative Code - AACR § 400‐1‐2‐.03; AACR § 400‐1‐2‐.04
GRR: Ark. Oil & Gas Comm'n, General Rules & Regulations - GRR B‐19(d)
CCR: California Code Regulations - CCR tit. 14, § 1721‐1721.9
Code of Colorado Regulations - CR 404‐1‐303
Rules and Regulations of the State of Georgia – GCRR 391-3-13-.04
Illinois Administrative Code - 62 ILAC § 240.220; 62 ILAC § 240.240‐245; 62 ILAC §
240.250
Indiana Administrative Code - 312 IAC 16‐3‐2; 312 IAC 16‐3‐3
Kansas Administrative Regulations - KAR § 82‐3‐124(b)
Kentucky Revised Statutes - KRS § 353.590
Louisiana Administrative Code - LAC tit. 43, § XIX.103 e LAC tit. 43, § XIX.104
Maryland Code Regulations - COMAR 26.19.01.06
Michigan Administrative Code rules - MAC r. 324.201
Miss. State Oil & Gas Board, Statewide Rules e Regulations - SRR 4, 88
Montana Administrative rules - MAR 36.22.602 e MAR 36.22.608
Nebraska Administrative Code - NAC Title 122, Ch. 7
New Jersey Administrative Code - NJAC § 13:1M‐2
New Mexico Code - NMC r. § 19.15.5.9.A e NMC r. § 19.15.25.8 e NMC r. §
19.15.14.10
New York Environmental Conservation Law – ENV art. 23, title 5, §23-501
North Carolina Administrative Code - 15A NCAC 05D.0105
North Dakota Administrative Code - NDAC 43‐02‐03‐16
Ohio Administrative Code - ORC § 1509.06.A
Oklahoma Administrative Code - OAC § 165:10‐3‐1, OAC § 165:10‐1‐25, OAC §
165:10‐7‐31
Section da lei 58 Pa. Code § 601.215 e 25 Pa. Code § 78.19
South Dakota Administrative rules - SDAR 74:12:02:01 e SDAR 74:12:02:02
Rules and Regulations of the State of Tennessee - TCRR 1040‐02‐02‐.01
Texas Administrative Code - 16 TAC § 1.3.5
Utah Administrative Code - UAC r. 649‐3‐18
Vermont Statutes Annotated - VSA tit. 29 § 14‐541
Virginia Administrative Code - 4 VAC § 25‐150‐80
West Virginia Code rules - WVC § 35‐8‐3

Wyo. Oil & Gas Conservation Comm'n, Operational Rules, Drilling Rules - ORDR 3‐1,
3‐18
Adaptado de Richardson et al., 2013

