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O shale gas à espreita no 
Brasil: desmistificando a 
exploração de recursos 
não convencionais



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

o Fundação Privada de Direito 

Público, fundada em 1944.

o Primeira a formar bacharéis em 

administração pública e de 

empresas da América Latina.

o Principal Think Tank da América 

Latina e 30ª do mundo, no ranking 

da Universidade da Pensilvânia.

o Entre as 100 melhores 

universidades do mundo (New York 

Times).

o 5 escolas entre as melhores 

instituições de ensino superior do país 

(Índice Geral de Cursos do Ministério 

da Educação).

o Criadora e produtora dos principais 

índices da economia brasileira, sendo 

alguns deles medidores oficiais de 

inflação e de desempenho da 

economia.



Institutional – FGV Energia

A FGV Energia é o Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas com o objetivo de gerar, transmitir e

aplicar conhecimento para o desenvolvimento do nosso país no setor energético.

Produzindo conhecimento de elevada qualidade e rigor acadêmico nas áreas de petróleo, gás natural, energia elétrica,

nuclear, biocombustíveis, fontes renováveis e eficiência energética, a FGV Energia desenvolve pesquisas, estudos e

análises no setor energético, auxiliando organizações públicas, privadas e do terceiro setor na avaliação de investimentos

e aplicações de recursos energéticos de maneira sustentável.

Com uma equipe altamente qualificada, formada por mestres, doutores e especialistas no setor energético, a FGV

Energia trabalha ainda em parceria com outras áreas da FGV e com a cooperação de renomadas instituições acadêmicas

e institutos de pesquisas, reconhecidos nacional e internacionalmente, possibilitando uma maior amplitude na sua

capacidade de geração de conhecimento.



FGV ENERGIA
Linhas de Pesquisa no Setor de Óleo e Gás

- Armazenamento de Gás Natural

- Transição energética e mobilidade elétrica 

- Aproveitamento de reservas de gás natural no setor elétrico

- Descomissionamento de instalações inservíveis

- Recursos de baixa permeabilidade no Brasil

- Métricas industriais e políticas públicas para o E&P

- Geopolítica do petróleo

- Biocombustíveis



FGV ENERGIA - Publicações

A FGV Energia edita e atua em parcerias para a produção de publicações especiais sobre diversos temas relevantes sobre o

setor energético. O objetivo é contribuir com a disseminação de conhecimento, informações e análises de mercado sempre

atualizadas, além de auxiliar no debate de temas relevantes e no desenvolvimento de organizações dos setores público e

empresarial, assim como da academia



Porque estudar shale gas no Brasil?
1. Crescimento populacional... desenvolvimento econômico... necessidade de energia

Source: United Nations (World Urbanization Prospects 2011)



O papel do gás natural em destaque...
2. Gás natural é o energético de transição

Consumo de gás

23% do consumo primário mundial em 2018 

―   América do Sul    4,7%

―   Europa/Eurásia    14,5%

―   América do Norte 25,7%

O gás natural será o energético de 

crescimento mais rápido até 2040



O driver principal da demanda de gás continuará sendo o setor 
elétrico
Crescimento da demanda e da produção de gás natural



Sobre a exploração de reservatórios minerais no Brasil
3. Ampliar a produção de recursos naturais

MME
“Formular e assegurar a execução de políticas 
públicas para a gestão sustentável dos recursos 
energéticos e minerais, contribuindo para o 
desenvolvimento socioeconômico do país”.

ANP
“Promover a exploração e produção de reservatórios 
convencionais e não convencionais, ampliando 
significativamente a produção terrestre de 
hidrocarbonetos, promovendo desenvolvimento 
econômico, geração empregos e aumento da renda 
em diversas regiões do Brasil”.



Bacias com potencial para shale gas



Atividades de gás não convencional na América Latina



O ambiente onshore brasileiro
4. Há um potencial a ser explorado

Bacias terrestres 
carecem de dados 
geológicos e geofísicos 
para que sejam 
identificados com maior 
precisão os recursos

Fonte: ANP, 2018



O ambiente onshore brasileiro

• Falta de investimentos
• Opção brasileira de exploração em águas profundas e 

ultra profundas a partir dos anos 90
• Baixo fator de recuperação de campos maduros
• Características técnicas levam a margens de retorno 

menores, requerendo maior controle de custos 
operacionais

• Países vizinhos (Colômbia, Argentina e Equador) com 
maiores volumes de produção onshore

• Alto potencial a ser explorado por empresas de pequeno 
e médio porte



O ambiente onshore brasileiro
5. Uma lacuna a ser preenchida e desenvolvida

Fonte: ANP, 2018



Oportunidades no ambiente onshore brasileiro
6. Geração de emprego e renda

Geração de empregos diretos e indiretos

Arrecadação governamental



E ainda assim o mercado petrolífero offshore brasileiro está 
mudando...

7. Caminhando para uma configuração de maior produtividade por poço e menor espraiamento na cadeia  

Fonte: ANP, 2018



O ambiente onshore brasileiro - Desafios

• Falta de agilidade na tomada de decisão
• Processos para obtenção de licenças ambientais morosos e pouco eficientes

• Precariedade em pesquisa para a identificação de recursos

• Desafios no âmbito da infraestrutura
• Alto custo do transporte



O ambiente onshore brasileiro - Oportunidades

• Utilização de técnicas de fraturamento hidráulico
• Campos que já atingiram seu pico de produção
• Campos que possuem baixa permeabilidade, 

com baixo fator de recuperação
• Manutenção das atividades exploratórias nas 

bacias maduras

• Aproveitamento recursos não-convencionais
• Oferta abundante e competitiva de gás natural
• Novos investimentos
• Geração de emprego
• Desenvolvimento de áreas com baixa atividade 

econômica
• Arrecadação de impostos



Desmistificando o fraturamento hidráulico

• Benefícios mensuráveis
• Reservas potenciais
• Queda dos preços do gás natural no mercado regional
• Crescimento econômico, emprego e renda

• Custos tangíveis
• Sistemas técnicos mais complexos propensos a vazamentos e acidentes
• Danos graves às comunidades, ao meio ambiente e à atmosfera quando ocorrem 

problemas
• Margem de lucro pouco clara quando externalidades negativas são levadas em 

consideração

• Aceitação pública
• Pesquisas multidisciplinares confiáveis
• Transparência e credibilidade no monitoramento dos impactos ambientais



Considerações Finais

• O gás natural é visto como combustível essencial para a garantia de geração de energia 
firme, durante a fase de transição

• Necessidade de sistematização de conhecimento acerca do impacto ambiental da atividade 
e a proposição de medidas de mitigação adequadas: corpos d’água, falhas geológicas, 
fraturas preexistentes e potencial de sismicidade

• Projetos piloto tem como objetivo a produção de conhecimento, acerca da viabilidade de 
utilização de recursos não convencionais em condições seguras

• Redução do royalty pago sobre o gás não convencional para 5%

• Organização de leilões de compra de gás pelas distribuidoras e termelétricas

• Promoção do livre acesso à infraestrutura de transporte

• Revisão das regras para projetos de geração termelétrica. 
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