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Resumo 

 

Nas últimas décadas, a utilização de métodos não convencionais para a 

extracção de recursos energéticos, nomeadamente petróleo e gás natural, tem vindo a 

aumentar em diversas regiões do globo − nomeadamente no Canadá com as areias 

betuminosas e nos EUA com o gás de xisto − atingindo uma expressão já bastante 

significativa, pela escala, pela especificidade tecnológica e pela influência que este tipo 

de explorações tem no sector energético.  

Com uma procura crescente de energia e com o declínio de recursos 

energéticos convencionais, os recursos não convencionais apresentam-se como 

alternativa para responder às necessidades do mercado.  

O aumento dos custos (de exploração e da energia final) e a necessidade de 

tecnologia apropriada pressupõe uma associação muito directa à investigação e à 

inovação limitando o acesso a estes recursos a um escasso número de empresas e 

países. 

O principal objectivo desta dissertação é avaliar o potencial de exploração não 

convencional de recursos energéticos na actualidade, tendo como referência o 

Canadá, que constitui uma das principais áreas a nível mundial deste tipo de 

exploração e um importante difusor de tecnologia. A metodologia utilizada baseia-se 

na análise de informação disponibilizada nas últimas décadas e em estudos de 

instituições e consultores internacionais relevantes na área da energia. 

Sendo um tipo de exploração muito específico em termos tecnológicos e 

económicos, a opção não convencional poderá levar a uma mudança dos métodos de 

exploração de hidrocarbonetos bem como à sua disponibilidade. Com o aumento das 

reservas e de recursos disponíveis bem como com o aumento do preço poderemos 

estar perante uma nova “era energética” baseada, uma vez mais, em recursos de 

origem fóssil (petróleo e gás) como aconteceu no séc. XX. 

 

Palavras-chave: Energia; recursos não convencionais; areias betuminosas; gás de 
xisto; tecnologia.  
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ABSTRACT 

In the recent decades, the use of unconventional methods in the extraction 

of energy resources, including oil and natural gas, has been increasing in many 

regions of the world - particularly in Canada with tar/oil sands and in USA with 

shale gas - reaching an expression already quite significant, by the scale, 

technology and the influence in energy sector. 

With a growing of energy demand and the decline of conventional energy 

resources, unconventional resources are presented as an alternative to satisfy the 

energy necessitys. 

The increased costs (in operations and final energy) and the necessity of 

appropriate technology require a very direct association in research and 

innovation, limiting access to these resources to a small number companies and 

countries. 

The main objective of this dissertation is to evaluate the potential of 

unconventional energy resources. With reference to Canada, which is one of the 

main areas in the world such as important exploration country as a technology 

diffuser. The methodology is based in the analysis of available information in 

recent decades and studies of relevant international institutions and consultants 

in energy area. 

Being a very specific type of exploitation in technological and economic 

terms, the unconventional option may lead to a change in the methods of 

hydrocarbons exploitation as well as their availability. With the increase in 

reserves and resources as well increasing prices, we may be facing a new "energy 

age" once again based on fossil resources (oil and gas) as happened in XX century. 

 

Key-words: energy; unconventional resources; tar/oil sands; shale gas; technology. 
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Introdução 

Na presente dissertação analiza-se o potencial de recursos energéticos não 

convencionais à escala mundial, mais propriamente, como eles se perspectivam 

no sector energético, tendo como exemplo a exploração das areias betuminosas 

de Alberta (Canadá). Fazendo ainda referência à exploração de gás de xisto nos 

Estados Unidos da América (EUA).  

É um tema de grande actualidade e um desafio muito interessante poder 

reflectir sobre o que tem ocorrido nas últimas décadas e as perspectivas que se 

afiguram, em termos de potencial e de mercado.  

Por este motivo, consideramos que a A exploração não convencional de 

recursos energéticos: exemplo de Alberta (Canadá) constitui uma matéria 

relevante, em virtude do consumo de recursos energéticos de origem fóssil 

(petróleo, carvão e gás), sobre os quais assentou o actual modelo de 

desenvolvimento económico da generalidade das economias mundiais, e continua 

a dominar.  

O objectivo principal desta dissertação é avaliar o potencial da exploração 

não convencional de recursos energéticos na actualidade, tendo como referência 

principal a província de Alberta (Canadá), que devido à sua espeficidade 

tecnológica na exploração de petróleo constitui a nível mundial uma das 

principais áreas de exploração deste tipo de recursos.  

Para atingi-lo propomos: 

- Justificar a crescente importância da utilização de métodos não 

convencionais na exploração de recursos energéticos (à escala regional e 

global); 

- Relacionar a crescente utilização de métodos não convencionais às 

necessidades do mercado (energético) e à disponibilidade de recursos 

(petróleo e gás natural), que não podem ser extraídos pelos processos ditos 

convencionais (usualmente utilizados); 
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- Avaliar a importância do Canadá como principal utilizador de 

métodos de exploração não convencionais, com particular destaque para a 

província de Alberta; 

- Comparar a situação canadiana com a de outros países/regiões. 

Inicialmente, pensámos estudar apenas a província de Alberta no Canadá, 

mas no decorrer do trabalho apercebemo-nos que não faria sentido deixar de 

abordar o caso dos EUA (gás de xisto), não só pela sua significativa importância 

em termos de exploação, mas também pelas repercurssões que, já tem, e decerto 

terá no futuro. Por outro, porque em outras partes do mundo, incluindo na 

Europa, a existência de recursos da mesma natureza, perspectivam que possa vir 

a desenvolver-se nas próximas décadas. 

Sendo o objecto de estudo, os recursos não convencionais, optou-se por 

não abordar outros recursos de origem fóssil, nomeadamente o carvão, que é 

energéticamente relevante.  

Apesar da principal desvantagem na emissão de gases, o carvão é um 

recurso com inúmeras potencialidades tendo como principais vantagens a sua 

abundância, disponibilidade e dispersão geográfica, bem como facilidade de 

armazenamento e transporte. Projecta-se também como complemento de outros 

recursos energéticos, garantindo segurança energética em caso de interrupção no 

acesso a outros recursos energéticos. 

Optámos também por não analisar o caso da Venezuela, com o seu 

petróleo pesado, que por si só justificaria uma dissertação. Optámos por analisar 

os desenvolvimentos e as inovações tecnológicas ocorridas no continente norte 

americano, bem como a implementação de novos processos de exploração e sua 

relação com o ambiente. 

A dissertação está organizada em cinco capítulos.  

No capítulo I, fazemos um pequeno enquadramento histórico onde se 

destacam os acontecimentos mais relevantes na história dos hidrocarbonetos, os 

primeiros contactos com os mesmos e o surgimento da indústria energética.  
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Para o capítulo II optámos por abordar o sector energético, com uma 

análise das últimas décadas (desde 1990) e as previsões (até 2040), enquadrando 

os diferentes recursos disponíveis e como estes se perspectivam.  

O capítulo III, além de introdutório a um recurso não convencional, o gás 

de xisto, abordámos o exemplo dos EUA e as perspectivas europeias neste tipo de 

exploração, versando sobre os avanços tecnológicos que permitiram viabilizar 

este tipo de exploração, bem como, as implicações do gás de xisto no mercado.  

A análise central desta dissertação encontra-se no capítulo IV com o 

exemplo de Alberta (Canadá) e a exploração de um recurso não convencional, que 

é, pelas suas caracteristicas, uma referência. Aqui revemos a conjuntura que 

permitiu ao Canadá tornar-se numa potência energética, e analizamos os 

impactos das areias betuminosas nos diversos sectores.   

No capítulo V, apresentamos as considerações finais e perspectivamos 

futuras discussões. 

A metodologia adoptada para o desenvolvimento desta dissertação teve 

como propósito levantar questões e fomentar a discussão e a reflexão sobre 

temas centrais e de importância mundial.  

Para atingir os objectivos propostos efectou-se uma pesquisa exploratória 

através da revisão bibliográfica e recolha e interpretação de dados secundários: dados 

estatísticos, estudos efectuados ou promovidos por entidades públicas e privadas 

ligadas ao sector, bem como, fontes documentais, artigos científicos, comunicações 

em congressos, estudos, revistas e jornais científicos. 

Numa segunda etapa efectuou-se a comparação da informação obtida e 

elegeram-se dois casos de estudo, as areias betuminosas de Alberta (Canadá) e o 

gás de xisto (EUA). Ambos procuram responder à dúvida de saber se os recursos 

não convencionais têm potêncial ou podem vir a ser uma alternativa em países 

energeticamente dependentes ou com recursos convencionais cada vez mais 

escassos.  

A terceira etapa consistiu numa análise explicativa e descritiva dos casos 

de estudo, evidenciando as suas principais características. O que potenciou o gás 
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de xisto nos EUA, as inovações tecnológicas inerentes a este tipo de exploração, 

os seus impactos ambientais e as perspectivas europeias em relação a este 

recurso.  

Em relação ao caso de referência desta dissertação, caracterizaram-se as 

condições necessárias para a viabilidade das explorações de areias betuminosas, 

através de informação quantitativa e, de forma explicativa, as suas 

potencialidades no mercado energético. 

Para uma análise da problemática relativa à potencialidade dos recursos 

não convencionais, apresenta-se um conjunto de considerações finais que 

constituem uma síntese dos principais assuntos analisados. 
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I – Enquadramento  

I.1 - Os primeiros contactos com o “petróleo” 

A utilização do recurso natural “petróleo” é conhecida desde a 

antiguidade, nomeadamente na antiga mesopotâmia; escritos referem a 

existência de comércio de betume1 (petróleo bruto), utilizado tanto na construção 

civil como na calafetagem de barcos. Na própria Bíblia (Génesis), o assunto é 

referido como sendo de utilização frequente.  

I.2 - O petróleo como recurso energético fundamental2 

A utilização mais generalizada de petróleo só surgiu no final do séc. XIX 

após ter sido descoberta a possibilidade de uso do querosene (derivado de 

petróleo) para a iluminação, até aí efectuada a partir de óleo de baleia. 

O querosene (patenteado em 1854, por Abraham Gasner3), mais barato, 

mais seguro e de mais fácil utilização, foi substituindo o óleo de baleia. 

As primeiras explorações de petróleo surgiram com Edwin Laurentine 

Drake4, que em 1859 conseguiu extrair petróleo do subsolo, com sucesso e de 

forma mecânica. Com o uso de meios mecânicos na extracção de petróleo e com 

a procura crescente de querosene para a iluminação, deu-se início à indústria 

petrolífera e a um novo mercado. 

  O barril, que até aí era usado no transporte de whiskey, passou a ser 

utilizado como unidade de medida fundamental de petróleo, sendo ainda hoje 

utilizado (159 litros / 42 galões).  

Com a utilização crescente do petróleo, o mercado desenvolveu-se. Na 

América o número de descobertas de jazidas foi enorme, potenciadas pela lei 

americana que atribuiu ao proprietário das terras o direito sobre os recursos 

                                                           
1
 Designação de um dos constituintes das areias betuminosas, posteriormente transformado em recurso 

energético. 
2
 MAUGERI L., The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World's Most Controversial 

Resource. Praeger, London, p. 3-20, 2006. 
3
 Geólogo canadiano. 

4
 Edwin Laurentine Drake (Nacimento, Nova Iorque, 29/03/1819 – Morte, Bethlehem, 9/11/1880).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque_%28estado%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/1819
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bethlehem_%28Pensilv%C3%A2nia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/1880
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encontrados no subsolo. O enorme afluxo de petróleo ao mercado causou uma 

quebra abrupta nos preços e instabilidade.  

É nesta conjuntura que emergiu Jonh D. Rockefeller5, considerado um 

génio do mercado petrolífero (e não só), pois revolucionou toda a concepção de 

mercado. Rockefeller teve o seu primeiro contacto com o mercado do petróleo 

em 1863, no Ohio (EUA), quando entrou no mercado da refinação. Em 1870, 

Rockefeller fundou a Standard Oil, que viria a ser a maior empresa dos EUA, com 

um milhão de dólares de capital. Oito anos depois, esta empresa era já 

responsável por cerca de 90% da capacidade de refinação nos EUA, controlando 

assim toda a indústria. 

Na mesma altura, a Rússia tornou-se o segundo maior produtor mundial, 

com explorações em Baku (Azerbaijão), que muito beneficiaram de algumas 

inovações que os irmãos Nobel (Ludvig Nobel e Robert Nobel) trouxeram a esta 

indústria nomeadamente o primeiro geólogo empregado na indústria de petróleo 

e, em 1877, o primeiro navio adaptado para transportar querosene no mar 

Cáspio.  

Com a invenção da lâmpada eléctrica (Thomas Edison, em 1878), o 

mercado de querosene sofreu um revés, uma vez que a sua utilização para 

iluminação diminuiu, causando recessão na indústria petrolífera. Mas, quase duas 

décadas depois, em 1895, a indústria petrolífera “renasceu” com o surgimento do 

motor de combustão interna nos primeiros automóveis e o subsequente aumento 

da procura de combustíveis. Estima-se que, nas vésperas da primeira guerra 

mundial, mais de um milhão de veículos estariam em circulação em todo o 

mundo. Tal expansão potenciou toda a indústria petrolífera permitindo aproveitar 

novos métodos de exploração de petróleos incluindo a primeira perfuração 

offshore, efectuada em 1896 (Summerland, Califórnia). 

                                                           
5
 Jhon D. Rockefeller, empresário, que se tornou no primeiro multimilionário da América. Em 1870, 

Rockefeller fundou a Standard Oil Company, que teve o monopólio da indústria petrolífera. A liderança 
de Rockefeller na Standard Oil trouxe não só riqueza, bem como controvérsia, devido às suas práticas de 
negócio. Embora muitos desaprovassem a sua ética profissional, poucos poderiam desvalorizar seus 
esforços filantrópicos, que levou à doação de 540 milhões de dólares, (USD 5 mil milhões actuais). 
Durante a sua vida dedicou-se não só às causas empresariais, mas também às causas humanitárias e de 
solidariedade, fundando inclusivamente a Universidade de Chicago.  
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Aquando da Primeira Guerra Mundial, os estrategas das grandes potências 

cedo perceberam a importância do petróleo como um importante recurso para o 

funcionamento da máquina militar. O aumento do consumo de petróleo durante a 

guerra tornou-o num recurso escasso. Nesta fase podemos caracterizar o petróleo 

como um produto estratégico. 

Nos anos 20 do séc. XX o consumo de petróleo continuou a crescer e 

naturalmente a produção de petróleo aumentou significativamente; fizeram-se 

novas descobertas (Califórnia, Oklahoma, Texas, Venezuela e México). Os EUA 

eram então os maiores produtores e também os maiores consumidores de 

petróleo no mundo. Foi neste período que se iniciou a prospecção de petróleo no 

Médio Oriente. Contudo, no final da mesma década (1929), o “crash” na bolsa de 

valores em Nova Iorque, provocou uma grande depressão acompanhada de grave 

recessão económica. A recessão generalizou-se e, com ela, a procura e o consumo 

de petróleo diminuíram.  

Com o início da Segunda Guerra Mundial (1939), chegou ao fim a 

depressão económica e a procura de petróleo aumentou. Os Aliados (ingleses, 

franceses e americanos) dificultaram o acesso dos alemães e japoneses a fontes 

de petróleo, dificultando a manutenção da máquina de guerra; o petróleo era 

então sinónimo de hegemonia e de poder, evoluindo nesta fase de produto 

estratégico para factor de poder.  

        Após a segunda guerra mundial o petróleo continuou a ser um recurso 

essencial à escala mundial, tendo-se registado nas décadas de 50 e 60 do séc. XX 

um aumento considerável do consumo, não apenas nos transportes, mas também 

na indústria, nomeadamente na petroquímica (plásticos, fertilizantes, borracha 

sintética, etc.), que se desenvolveu consideravelmente.  
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I.3 - Organização de Países Exportadores de Petróleo6 

Na década de 60 do séc. XX alguns países produtores de petróleo 

formaram uma organização, com a finalidade de controlar a produção e o preço 

do petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). É uma 

organização intergovernamental permanente, criada na Conferência de Bagdade 

em Setembro de 1960, por parte do Irão, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e 

Venezuela, aos quais se juntaram posteriormente outros países.  

Tendo como principal objectivo coordenar e unificar as políticas de 

petróleo entre os países membros, com o fim de garantir preços justos e estáveis 

para os produtores baseado num fornecimento eficiente, económico e regular de 

petróleo para os países consumidores, e numa justa remuneração do capital para 

os que investem na indústria7. Em 1973 ocorre o primeiro choque petrolífero, 

originando um aumento dos preços em mais de 200%: politicamente, a OPEP 

boicotou a exportação de petróleo. Já em 1979 deu-se a revolução no Irão 

gerando o segundo choque petrolífero e levando muitos outros países a 

intensificar a procura e a aumentar os níveis de produção8. 

Actualmente a OPEP já não tem a mesma influência de outros tempos, cuja 

produção de petróleo é hoje inferior a 50% da produção total de petróleo no 

mundo. Nesta fase podemos caracterizar o petróleo como arma diplomática.  

 “while most people think that OPEC has a 
stranglehold on oil production and prices , its eleven 
members today supply less than 40% - or 31 million 
barrels daily – of world production.9” 

                                                           
6
 Sobre este tema: DANKWART A. R. e MUGNO, J. F. OPEP: success and prospects. New York University 

Press, EUA, 1976. ACOSTA H. E. Análisis histórico de la OPEP. Publicaciones Universidad de los Andes, 
Venezuela, 1969. MERINO GARCÍA P. A. La OPEP en el siglo XXI: capacidad de respuesta ante los cambios 
registrados en el mercado en los últimos años, in: Vanguardia, Dossier No. 18 (2006).      
7
 Disponível em: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm 

8
 MAUGERI L., The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World's Most Controversial 

Resource. Praeger, London, p.82-90, 2006. 
9
 MAUGERI L., The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World's Most Controversial 

Resource. Praeger, London, p. 228, 2006. 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=GDg71t4rrh/B-GENERAL/267430647/18/X245/XTITLE/La+OPEP+en+el+siglo+XXI
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=GDg71t4rrh/B-GENERAL/267430647/18/X245/XTITLE/La+OPEP+en+el+siglo+XXI
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I.4 - Gás natural 

Com as crescentes necessidades energéticas outro combustível de origem fóssil, o 

gás natural, começou a ser explorado. O gás era inicialmente um subproduto indesejado nas 

explorações e prospecções de petróleo, visto que obrigava à suspensão das operações de 

exploração de petróleo devido ao risco de explosões. 

Ao longo do século XIX, o gás natural era usado quase exclusivamente como fonte de 

iluminação e o seu uso circunscrevia-se às proximidades do local onde o mesmo se 

encontrava, devido às suas características físicas, dificuldade de ser transportado 

(nomeadamente pela falta de infra-estruturas que permitissem o seu transporte em grandes 

quantidades e distâncias) e de ser armazenado. 

Após a Segunda Guerra Mundial os gasodutos expandiram-se. Avanços resultantes 

da guerra (metalurgia e soldadura) resultaram na construção de tubagens o que permitiu o 

desenvolvimento de gasodutos para tansporte de gás.   Com uma infra-estrutura de 

gasodutos a sua distribuição expandiu-se para usos na indústria e para centrais térmicas. 

Actualmente o gás natural é muito usado para a produção de energia eléctrica (tecnologia 

de ciclo combinado, onde a eficiência é muito superior à das centrais fornecidas a carvão ou 

a petróleo)10. 

A par com o petróleo, o gás natural é um dos combustíveis de maior relevância no 

mercado e sector energético. Este relevo no mercado energético teve a sua origem nos 

choques petrolíferos dos anos 70 e a sua importância vem aumentando.  

Em suma, é possível destacar quatro pontos fundamentais que caracterizam o 

petróleo ao longo da sua utilização. A primeira, na I guerra mundial, onde o petróleo é visto 

como um produto estratégico; a 2ª, com a II guerra mundial em que se tornou um factor de 

poder; uns anos mais tarde, com a criação da OPEP em 1960, foi usado como arma 

diplomática e, por fim já no séc. XXI, o petróleo passa a ser um produto financeiro. Mais 

recentemente, devido à especificidade dos novos processos de exploração que requerem 

tenologia avançada, o “domínio” do petróleo poderá estar nas empresas que detêm o 

conhecimento tecnológico. 

                                                           
10

 Associção portuguesa das empresas de gás natural.  (Dísponivel em: http://agnatural.pt/pt/o-gas-
natural/breve-historia-do-gas-natural) 
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II - Energia: actualidade e previsões 

A energia é fundamental para o normal funcionamento da sociedade. Entre 

as diversas fontes de energia, os combustíveis de origem fóssil continuam a ser a 

base do nosso modelo de desenvolvimento. 

Pela importância do tema energia e pelas suas características, 

nomeadamente, pela dependência dos combustíveis fósseis, petróleo e gás, é 

importante esclarecer dois conceitos relativos a estes dois recursos. Os conceitos 

“recurso” e “reserva” que têm ganhado uma relevância crescente nos mercados 

nacional e internacional.  

Entende-se por reserva o conjunto de ocorrências de recursos geológicos, 

previamente identificadas e medidas, susceptíveis de ser técnica e 

economicamente recuperáveis11, ou seja, refere-se às quantidades de recursos 

que, antecipadamente, são dadas como comercialmente recuperáveis, em certa 

data e segundo condições previstas.  

Recurso12 pode definir-se como a quantidade total existente de um mineral 

no planeta, a única variação poderá ser o nosso conhecimento ou não do mesmo; 

este conhecimento pode variar no tempo em paralelo com novas técnicas e 

tecnologias que nos permitem aceder a um maior conhecimento. Neste conceito 

desvaloriza-se a capacidade de acesso ao mesmo, bem como a sua exploração.  

Através destes conceitos depreende-se que as reservas de petróleo e gás 

variam no tempo conforme os meios disponíveis para as avaliar. Esta avaliação do 

recurso petróleo tem como explicação a tecnologia aplicada na sua análise.  

 “the life-index of world reserves has constantly improved over the 
years. In 1948, the ratio between proven oil reserves and current 
production (R/P ratio) indicated a remaining life of 20,5 years for existing 
reserves. By 1973, the life-index had risen to 32,7 years later – in 2005 – 
the same index pointed to reserves lasting around 38 years.”13 

                                                           
11

 ROGNER H. An assessment of world hydrocarbon resources. Annual Review of Energy and 
Environment n° 22. Canadá, p.219, 1997. 
12

 MAUGERI L., Oil: never cry wolf – Why the petroleum age is far from over. Science n° 304, p. 1114-
1115, 2004. 
13

 MAUGERI, L. - The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World's Most Controversial 
Resource. Praeger, Reino Unido, 2006.  p.216. 
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Neste capítulo tomamos como referência o relatório publicado pela Energy 

Information Administration (EIA) U.S. em 201314, pela sua actualidade e pela 

credibilidade desta instituição e das suas publicações no sector energético.   

II.1 - Consumo energético 

O consumo energético tem sido crescente, tendo-se intensificado após a 

massificação do petróleo e principalmente após a segunda guerra mundial .  

A utilização de recursos não convencionais intensificou-se sobretudo a 

partr da última década do séc XX, razão pela qual escolhemos este período para 

início de análise. 

Os países da OCDE são países, geralmente, com economias e indicadores 

mais estáveis, sofrendo variações positivas ou negativas, menos acentuadas que 

os países não-OCDE. Os dados de consumo energético, sintetizam bem a 

diferença entre os países OCDE e não-OCDE. Entre as décadas de 1990 a 2010, o 

crescimento do consumo energético foi superior nos países não-OCDE, 

ultrapassando mesmo o consumo nos países OCDE, prevendo-se que até 2040 

representem praticamente dois terços do consumo energético mundial (figura 1).   

O consumo energético dos países OCDE entre a década de 90 do séc. XX e 

o momento actual cresceu de um modo moderado,  prevendo-se que assim 

continue até 2040; de 200 000 mil milhões de BTU em 1990 para 

aproximadamente 250 000 mil milhões de BTU em 2040, um crescimento de cerca 

de 25%. 

 Ao invés os países não-OCDE  cresceram no mesmo espaço temporal 

de um modo mais acentuado, representando mais de 50% do consumo mundial 

de energia. Entre a década de 90 do séc XX e a actualidade este conjunto de 

países duplicou o seu consumo de energia, sendo que, as previsões para 2040 

apontam para cerca de 3/4 do consumo mundial de energia. 

 

 

                                                           
14

 EIA U.S. International Energy Outlook. EUA, 2013. 
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                 Figura 1: Consumo mundial de energia, 1990-2040  

 

        Nota: valores em milhares de mil milhões de BTU
15

 

        Extraído de: EIA U.S., International Energy Outlook, EUA, 2013 

 

Variações económicas e geopolíticas adicionam incertezas consideráveis 

em qualquer avaliação a longo prazo dos mercados energéticos mundiais. 

Actualmente existe uma grande variação no desempenho económico de 

diferentes países e regiões em todo o mundo. Entre os países da OCDE, o ritmo de 

crescimento varia, mas, em geral é lento comparativamente às economias 

emergentes (não-OCDE).  

A China e a Índia têm liderado o crescimento da economia mundial e o do 

consumo energético. Em ambos os países o consumo de energia tem aumentado 

significativamente. Em 1990, foram responsáveis por cerca de 10% do consumo 

mundial de energia, mas em 2010 representaram já cerca de 25%. Nas próximas 

décadas (até 2040), prevê-se que aumentem as suas necessidades energéticas, 

calculando-se que sejam responsáveis por mais de um terço do consumo 

projectado para 2040. Recentemente, 2009, a China, tornou-se o maior 

                                                           
15

 Quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de uma libra de água em 39,2 graus 
Fahrenheit. Um Btu é igual a 0,252 kcal, 1.055,06 joules. 
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consumidor de energia do mundo e, em 2040 deverá consumir mais do dobro da 

energia consumida nos Estados Unidos da América. 

Liderada pela China, a região da Ásia tem registado um acentuado 

aumento do consumo energético nas últimas décadas prevendo-se que se 

intensifique este consumo, representando mais de 50% do consumo mundial de 

energia em 2040 (figura 2).  

 

                       Figura 2: Consumo de energia por regiões, não-OCDE, 1990-2040 
(milhão de milhões de Btu) 

 

     Nota: valores em milhares de mil milhões de BTU 

     Extraído de: EIA U.S., International Energy Outlook, EUA, 2013 

 

O forte crescimento de consumo energético projectado para as próximas 

décadas acompanhará o previsível crescimento económico e populacional, 

nomeadamente em regiões em vias de desenvolvimento, onde os mercados não 

apresentam a maturidade dos da Europa e da América do Norte, com populações 

e crescimentos económicos mais estáveis. 
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II.2 - Fontes de energia 

Com a crescente procura de energia também a diversidade de fontes 

energéticas têm aumentado; os preços do petróleo tendem a permanecer em 

níveis elevados16. Prevê-se também um aumento do consumo de combustíveis 

líquidos a uma taxa média anual de 0,9 % entre 2010 e 2040, enquanto a procura 

de energia aumentará em 1,5 % ao ano. A energia nuclear e as energias 

renováveis serão as fontes energéticas com crescimento mais acentuado na 

produção de electicidade em todo o mundo, aumentando a uma taxa média anual 

de 2,5 %17 (figura 3). 

A participação dos combustíveis líquidos na geração de electricidade 

deverá cair de 5 % em 2010, para pouco menos de 2 % em 2040, tendo como 

principal razão o preço elevado do recurso. 

Figura 3: Previsão de produção de electricidade no mundo por fonte de energia,  
2010-2040 (mil milhões de quilowatt/hora). 

 

         Extraído de: EIA U.S., International Energy Outlook, EUA, 2013 

O gás natural parece cada vez mais ser um recurso de elevada importância 

na produção de electricidade. Prevê-se que até 2040 a sua utilização mais que 

duplique, previsão justificada por este recurso ser energéticamente mais 

                                                           
16

 Fonte: Oil price outlook to 2030, Oxford economics, Junho de 2010; The Oil Market to 2030 - 
Implications for Investment and Policy, in Economics of Energy & Environmental Policy (Vol.1, No.1).  

17
 EIA U.S., International Energy Outlook 2013. EUA, 2013 
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eficiente, bem como um recurso com menos impactos ambientais, comparado 

com outros combustíveis fósseis. O aumento da oferta deste recurso provocado 

por novos métodos de exploração e a sua disponibilidade geográfica a nível 

mundial são outros indicadores que estarão na base desta previsão. 

O carvão continuará a representar cerca de 1/4 das fontes usadas na 

geração de electricidade, mesmo com alternativas com menos impacto a nível 

ambiental este recurso continuará a ter uma preponderância considerável.  

Até 2040 prespectiva-se que todas as fontes terão um crescimento na 

geração de electricidade representando as energias renováveis cerca de 25% do 

total das fontes, e as de origem fóssil, nomeadamente, carvão e gás natural mais 

de metade, ou seja, uma matriz energética baseada em recursos de origem fóssil.  

As preocupações com a segurança energética, o impacto ambiental das 

emissões dos combustíveis fósseis e os elevados preços do petróleo, poderão 

levar a uma expansão do nuclear. A energia nuclear, após os acidentes de 

Chernobil em 1986 e Fukushima em 2011, não é de momento uma alternativa . No 

entanto a energia nuclear poderá beneficiar com os avanços tecnológicos que 

permitem uma maior segurança no seu funcionamento, sendo de mais fácil 

controlo, de modo a evitar novos acidentes à escala dos dois referidos. Contudo, 

a alternativa nuclear continua em crescendo, prevendo-se que entre 2010 e 2040 

duplique a capacidade de produção de eletricidade (figura 4).  

Figura 4: Previsão de capacidade nuclear de produção eléctrica no mundo, 
2010, 2020 e 2040 (gigawatts) 

 

        Extraído de: EIA U.S., International Energy Outlook, EUA, 2013 
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De acordo com estas previsões os combustíveis fósseis continuarão a 

fornecer a maior parte da energia necessária para as próximas décadas. Em 2040, 

os combustíveis líquidos, o gás natural e o carvão deverão fornecer mais de três 

quartos do consumo total da energia mundial. O sector dos transportes 

continuará a ser o grande consumidor de petróleo.  

Prevê-se que o consumo de gás natural aumente, em média, cerca de 1,7 % 

ao ano, aumentando de 113 mil milhões de pés cúbicos para 132 mil milhões pés 

cúbicos em 2020 e 185 mil milhões de pés cúbicos em 2040 (figura 5). De acordo 

com as previsões (EIA U.S.), a oferta de gás natural aumentará principalmente a 

partir de formações de gás de xisto dos EUA e do Canadá e, eventualmente, em 

outras regiões como a China. 

Figura 5: Consumo de gás natural no mundo por sectores de consumo final  
(mil milhões de pés cúbicos) 

 

    Extraído de: EIA U.S., International Energy Outlook, EUA, 2013 

Os avanços nas tecnologias de perfuração horizontal e de fracturação 

hidráulica têm contribuído para o rápido aumento da produção de gás natural nos 

EUA e, nos últimos anos, têm sido aplicados em outras partes do mundo 

nomeadamente no Reino Unido. Como resultado, os preços do gás natural têm 

permanecido abaixo dos preços do petróleo, apoiando o crescimento mundial 

projectado para o consumo de gás. Tem também aumentado a procura de gás 
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natural em todos os sectores de uso final, incluindo a geração de energia 

eléctrica, que deverá crescer quase 80 % entre 2010 e 2040. 

Em relação ao carvão, este, continuará a desempenhar um papel 

importante nos mercados mundiais de energia, especialmente na Ásia, onde  se 

verifica a combinação de crescimento económico e disponibilidade de grande 

quantidade deste recurso; o consumo mundial de carvão deverá crescer a uma 

média de 1,3 % ao ano entre 2010 e 2040, após um aumento de 59 % entre 2000 

a 2010, em grande parte por causa da crescente procura de energia por parte da 

China. Prevê-se que, o carvão continuará a ser o maior fornecedor para produção 

de electricidade em todo o mundo, embora a sua participação deva diminuir 

ligeiramente de 40 % da produção total em 2010 para 36 % em 2040. 

As fontes de gás natural e de energia renovável deverão crescer; a  previsão 

de participação do gás natural na geração de electricidade mundial é de um 

crescimento de 2 % entre 2010 e 2040 (22 % - 24 %), e as renováveis de 3 % (21 % 

- 25 %). A energia renovável (incluindo a hidroeléctrica) será a que mais deverá 

crescer como fonte mundial de energia eléctrica, uma média de 2,8 % ao ano, 

ultrapassando a média de aumento anual do gás natural (2,5 %), da energia 

nuclear (2,5 %) e do carvão (1,8 %). Políticas e incentivos governamentais em 

todo o mundo deverão continuar a apoiar o desenvolvimento da energia 

renovável. Os investimentos em energias renováveis poderão proporcionar que as 

hidroeléctricas e as eólicas contribuam para o aumento da geração de 

electricidade, com a contabilização de energia hidroeléctrica em 52 % do 

aumento total previsto e a energia eólica de 28 % (figura 5, 6 e 7). 

O desenvolvimento das hidroeléctricas e das eólicas difere entre os países 

da OCDE e fora dela. Nos países da OCDE, os recursos hidroeléctricos já foram 

desenvolvidos, pelo que a maior parte do crescimento de energia renovável 

deverá vir de outras fontes como a solar e eólica. 

Nos países não membros da OCDE, a energia hidroeléctrica deverá ter o 

maior crescimento entre as energias renováveis, o que poderá representar um 

aumento de 63 % nas energias renováveis. A China terá um dos mais rápidos 

crescimentos para a energia eólica, prevendo-se uma taxa média de crescimento 
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de 9,3 % ao ano; 6 % da energia renovável total em 2010, e a sua participação 

deverá crescer para 26 % até 2040. 

Figura 6: Geração mundial de electricidade através de fontes de energia renováveis  2010     
                e 2040 (mil milhões de quilowatts/hora) 

 

   Extraído de:  EIA U.S., International Energy Outlook, EUA, 2013 

A produção de electricidade a partir da energia nuclear em todo o mundo 

deverá aumentar de 2,6 mil milhões de quilowatt/hora em 2010 para 5,5 mil 

milhões quilowatt/hora em 2040; as preocupações com a segurança energética e 

as emissões de gases de efeito estufa poderão ser acompanhadas pelo 

desenvolvimento de uma nova geração de energia nuclear.  

Figura 7: Consumo mundial de energia por fonte energética, 1990-2040 (milhares    
                de mil milhões de Btu) 

 

     Nota: valores em milhares de mil milões de BTU 
     Extraído de: EIA U.S., International Energy Outlook, EUA, 2013 
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As expectativas para as futuras taxas de crescimento económico são uma 

importante fonte de incerteza nas projecções de consumo energético, bem como 

para os preços do petróleo. Mantendo-se a situação verificada nas últimas 

décadas, o mais previsível será um aumento do consumo e uma procura 

diversificada, mas baseada em recursos energéticos de origem fóssil, pelas 

diferentes fontes energéticas disponíveis, em consonância com o crescimento 

económico e populacional, sendo previsível um crescimento mais acentuado em 

países não-OCDE, impulsionados pela China e Índia. 

Através do quadro 1 verifica-se, de forma generalizada, uma produção de 

petróleo crescente ao longo de duas décadas, o que nos indica uma procura 

crescente deste recurso. Havendo uma constante necessidade de recurso, a sua 

extracção tem vindo a aumentar ao longo dos anos acompanhando a evolução 

tecnológica inerente às explorações. O Canadá tem sido um dos principais 

beneficiados com a crescente procura e com o elevado preço do recurso, como se 

verifica no quadro 1. Entre 2011 e 2012 foi o país que mais aumentou a sua 

produção 6,8%.     

Quadro 1: Produção de petróleo* (1990 a 2012) 

Milhares de 
barris por dia 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Variação 2011 / 2012 
(%) 

Total Mundial 65.385 67.990 74.955 82.014 83.272 86.152 2,20 

OCDE 18.848 20.762 21.557 19.870 18.560 19.495 4,90 

Não-OCDE 46.537 47.228 53.399 62.144 64.712 66.657 1,50 

 OPEC 23.857 27.109 31.122 35.170 35.097 37.405 3,90 

 Não-OPEC £ 30.004 33.621 35.802 35.010 34.617 35.088 1,20 

União Europeia # 2.677 3.512 3.515 2.680 1.966 1.538 -9,90 
Antiga União 

Soviética 11.523 7.261 8.032 11.835 13.558 13.659 0,40 

Canadá 1.968 2.402 2.703 3.041 3.332 3.741 6,80 
* Inclui crude, petróleo de xistos, areias betuminosas e NGLs 
Exclui combustíveis líquidos de fonts como biomassa e derivados de carvão 
£ Exclui antiga União Soviética 
# Exclui Estónia, Letónia e Lituânia antes de 1985 e Eslovénia antes de 1991.  
Nota: Os cálculos são efectuados em milhões de toneladas por ano.  

Adaptado de: BP Statistical Review of World Energy. 2013. 
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III - Gás Natural 

Segundo a Agência Internacional de Energia18 (IEA), os hidrocarbonetos 

podem classificar-se em duas categorias: os convencionais e os não 

convencionais.  

Os recursos convencionais são uma categoria de hidrocarbonetos na qual 

se incluí o crude, gás natural e outros líquidos condensados que são extraídos da 

produção de gás natural. Os recursos não convencionais consistem numa maior 

variedade de fontes de hidrocarbonetos, como areias betuminosas e petróleo 

pesado, entre outros19. As categorias convencionais e não convencionais, não se 

mantém estáticas no tempo; com o avanço da economia e da tecnologia pode 

ocorrer uma migração de não convencional para convencional.  

O gás é a par com o petróleo um recurso energético vital para as 

economias e as sociedades. A actual matriz energética assente em combustíveis 

fósseis tem no gás e no petróleo as suas bases, sendo que, nas últimas décadas, o 

consumo de gás tem crescido mais do que o do petróleo. 

Como fonte de energia, o gás natural tem aumentado progressivamente a 

sua popularidade devido às suas vantagens em relação a outros concorrentes 

directos: comparativamente ao carvão e ao petróleo, o gás é o combustível fóssil 

mais limpo, tanto em termos de emissão de gases de efeito de estufa (GEE) como 

de resíduos. Tem um nível alto de eficiência energética e é mais versátil que o 

                                                           
18

 Agência Internacional de Energia, http://www.iea.org/aboutus/faqs/oil/ 
19

 Heavy Oil: Petróleo em estado líquido de alta densidade. Extrai-se da rocha mediante a injecção de 
vapor ou polímeros.  
Oil Shale: Petróleo produzido directamente a partir da rocha mãe (xistos ricos  em matéria orgânica).  
Oil Sands ou areias betuminosas: Areias impregnadas em betume, que é um hidrocarboneto de muito 
alta densidade e viscosidade. Este betume no seu estado natural não tem a capacidade de fluir. 
Tight Oil: Petróleo proveniente de reservatórios com baixa porosidade e permeabilidade. 
Shale Gas: Gás Natural contido em rochas argilosas (xistos) com alto conteúdo de matéria orgânica e 
muito baixa permeabilidade (rocha mãeTight Gas: Gás natural contido em rochas de baixa porosidade e 
permeabilidade. 
Coalbed Methane: Gás natural extraído de capas de carvão. Devido ao seu alto conteúdo de matéria 
orgânica, o carvão retém uma grande quantidade de gás absorvido.  
Hidratos de metano: Composto sólido similar ao gelo, que contém metano. Este fica preso numa 
estrutura cristalina de moléculas de água, estável em sedimentos marinhos a profundidades superiores 
a 300 metros.  
(Disponível em: http://www.repsol.com/pt_pt/corporacion/prensa/publicaciones/especial-
upstream/recursos-no-convecionales.aspx, acedido a 05/08/2013) 

http://www.iea.org/aboutus/faqs/oil/
http://www.repsol.com/pt_pt/corporacion/prensa/publicaciones/especial-upstream/recursos-no-convecionales.aspx
http://www.repsol.com/pt_pt/corporacion/prensa/publicaciones/especial-upstream/recursos-no-convecionales.aspx
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carvão, razão porque é cada vez mais utilizado na produção de electricidade e 

calor, e em maior escala como combustível nos transportes. Referimos também 

que o transporte e o armazenamento apresentam desvantagens directas face ao 

petróleo, o seu concorrente mais directo.   

O transporte de gás é efectuado de duas formas:  

a) Através de gasodutos, onde o gás se encontra no seu estado natural, 

gasoso. Os gasodutos são utilizados para uma distribuição em grande 

escala, estendendo-se, por terra e mar.  

b) O transporte no estado líquido é efectuado no mar através de 

metaneiros20 e em terra por camiões cisternas. O armazenamento do 

gás é efectuado, sobretudo com o gás no estado líquido21, sendo este 

um dos factores onde o gás coloca mais desafios. 

Verifica-se que para a mesma quantidade de energia gerada (quadro2), o 

gás natural é o que apresenta menos emissões quando comparado com os demais 

combustíveis fósseis.   Monóxido de carbono é a única excepção em que o gás é 

ligeiramente mais poluidor que o petróleo. Nos restantes poluentes analisados, os 

níveis de emissão do gás são inferiores. Sendo o gás natural a fonte de energia 

mais limpa entre os combustíveis fósseis. Emite entre 40 a 45 % menos CO₂ do 

que o carvão e 30 % menos do que o petróleo. 

Quadro 2: Níveis de emissão por combustível fóssil   

Valores em Libras por mil milhões de BTU de Energia 
Fonte: U.S. Energy Information Administration, 1998. 

                                                           
20

 Navio especialmente preparado para o transporte de Gás natural. 

21
 A vantagem do transporte do gás natural em estado líquido é a sua densidade, GNL ocupa cerca de 

1/600 do GN em estado gasoso. 
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As suas características permitem a este combustível um uso cada vez mais 

generalizado; na indústria, é usado como fonte de calor, geração de electricidade 

e força motriz, bem como matéria-prima no sector químico, petroquímico e nos 

fertilizantes. O seu uso como aquecimento em domicílios ou para cozinhar torna-

o cada vez mais essencial na nossa sociedade, sendo ainda usado como 

combustível no sector dos transportes. 

O seu custo (inferior ao do petróleo), faz do gás natural uma fonte 

energética muito competitiva em relação aos outros combustíveis fósseis 

tradicionais do século XX. 

Vejemos o recurso não convencional gás de xisto, EUA, antes do estudo, 

das areias betuminosas de Alberta (Canadá). 

III.1 - Gás de xisto 

O gás de xisto, outro recurso abundante na América do Norte (EUA e 

Canadá), aparenta ser importante no panorama energético. 

O gás de xisto é já um uma fonte energética relevante no mercado norte-

americano, EUA, sendo também nesta região onde as explorações se encontram 

mais desenvolvidas. 

Através da figura 8 podemos ver que os recursos de gás não convencionais 

se encontram bastante dispersos pelo mundo. Destaca-se também que, 

aparentemente, regiões de grande consumo energético parecem ter uma relativa 

disponibilidade de recursos, como é exemplo as previsões de reservas na América 

do Norte, na Europa e na Ásia. 



 
32 

Figura 8: Reservas previsíveis de gás não convencional no mundo 

Extraído de: http://pacwestcp.com/education/shaleunconventional-resources/ 

Tal como outros recursos não convencionais, os campos de xisto, foram 

descobertos há décadas. Até há bem pouco tempo, o problema era a falta de 

tecnologia capaz de viabilizar a extracção dessas jazidas. 

“Não existiu nenhum momento ‘eureka’, o progresso 
incrementou-se em pequenos avanços. O maior desafio era fazer 
com que o gás, que já havia sido localizado nos xistos começasse a 
fluir. Fomos capazes de obter pequenas amostras, mas o fluxo era 
o factor mais crítico. Finalmente, o maior avanço foi quando o gás 
passou a fluir dos xistos. Experimentámos inúmeros processos 
diferentes ao longo dos anos, incrementando um novo progresso 
em cada um.” 22 

O gás de xisto é um gás natural não convencional idêntico ao convencional, 

constituído maioritariamente por metano. A sua designação está relacionada com 

os tipos de depósitos onde se encontra armazenado: o xisto. Rochas 

                                                           
22

 George Mitchell, um dos pioneiros do sector em entrevista ao The Economist.  
 ECONOMIST, The. The industry can no longer simply focus on the benefits of shale gas. The Economist 
Newspaper. Agosto, 2013  
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metamórficas, de baixo a meio grau de metamorfismo, pertencentes ao grupo dos 

silicatos23. Estas rochas caracterizam-se por apresentarem uma estrutura folhada. 

 Os xistos provêm de argilas ou lodos, que sofreram processos 

metamórficos. A sua estrutura laminada ou folhada permite que sejam facilmente 

separados em pequenas lâminas mantendo a sua composição.  

Os Xistos negros contêm material orgânico que a certas condições de 

temperatura e pressão se fragmentam, libertando gás natural. Devido à baixa 

densidade do gás natural, este geralmente migra através das fissuras dos xistos 

formando depósitos convencionais de gás natural. A alta impermeabilidade destas 

rochas bloqueia a passagem de grandes quantidades de gás natural, as quais são 

absorvidas pela argila de xisto, dando lugar ao gás de xisto. 

O gás de xisto encontra-se amplamente disperso na estratificação do xisto, 

normalmente a maiores profundidades que o gás convencional. Esta 

característica, somada ao facto da impermeabilidade dos xistos dificultar a sua 

extracção, impediu a sua extracção massiva, comercial e lucrativa. Só na década 

de 90 os avanços tecnológicos tornaram possível melhorar os métodos de 

extracção e viabilizar a sua exploração. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 A classe mineral dos silicatos é a mais importante das classes de minerais, pois aproximadamente 30% 
de todos os minerais conhecidos são silicatos. Com excepções de menor significado, todos os minerais 
que formam as rochas magmáticas são silicatos, constituindo assim, cerca de 90% da crosta terrestre.  
(Disponível em: http://oficina.cienciaviva.pt/~pw054/vidro/silicatos.htm). 

http://oficina.cienciaviva.pt/~pw054/vidro/Glossario.htm#Silicatos
http://oficina.cienciaviva.pt/~pw054/vidro/silicatos.htm
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III.1.1 - Exploração de gás de xisto 

As inovações tecnológicas mais importantes para a exploração de gás de xisto 

são três: as imagens sísmicas 3-D, a perfuração horizontal, e a tecnologia de 

fracturação hidráulica (NRC, 2001, p. 13). 

Em 1997 a empresa Mitchell Energy24, efectuou a primeira perfuração 

horizontal equipada com um conjunto tecnológico inovador (slick water 

fracturing). A inovação tecnológica que constituiu um marco histórico, consistiu 

na substituição da água por um fluido de perfuração composto por 99,5% de água 

e areia e 0,5% de aditivos químicos (figura 9). 

 As tecnologias aplicadas nos actuais modelos exploratórios são 

interdependentes, ou seja, sem perfuração horizontal não seria possível efectuar 

fracturação hidráulica e sem as imagens 3D as perfurações teriam uma 

possibilidade de sucesso inferior. 

Figura 9: Representação de uma exploração de gás de xisto 

 

 Extraído de: Unconventional Gas, Resources for the Future, Total, Outubro de 2012
25

 

                                                           
24

 Enpresa de exploração de hidrocarbonetos, sediada nos EUA, que foi pioneira na extracção e 
produção de gás de xisto. 
25

 TOTAL, Unconventional Gas, Resources for the Future, Unconventional gas, Exploration & Production. 
Outubro, 2012 (Disponível em: http://total.com/en/brochure-gnc-en). 
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Através das imagens 3D obtém-se um conjunto de dados que permitem um 

conhecimento mais abrangente do subsolo, permitindo visualizar áreas do 

subsolo até aí impossíveis de mapear. A perfuração horizontal  tem como 

propósito atravessar o subsolo e chegar aos depósitos; a fracturação hidráulica 

permite a saída do gás26 através de reacções químicas e pressão de fluídos, 

aumentando a permeabilidade da rocha. De realçar que o processo é muito 

similar ao processo de extracção de areias betuminosas in-situ, usadas na 

província de Alberta (Canadá), que veremos no capítulo V. 

III.1.1.1 - Perfuração horizontal dirigida 

Antes da perfuração horizontal realiza-se uma perfuração vertical até umas 

centenas de metros acima do depósito; de seguida gira-se o perfurador (broca) 

em um ângulo de 45° para assim poder furar através do depósito de gás de xisto. 

Para esta técnica de extracção funcionar de modo eficiente, económica e 

fisicamente, foram necessários muitos avanços tecnológicos e anos de 

experiências em várias áreas: melhoria de técnicas de sondagem e monitorização 

composta em 3D, (profundidade, inclinação e azimute magnético).  

III.1.1.2 - Fracturação hidráulica 

Figura 10: Representação de fracturação hidráulica 

Esta técnica é também 

conhecida por fracking ou 

hydrofracking, procedimento que 

consiste em bombear fluidos, 

(água, gel, espuma, gases 

comprimidos, etc.), a pressões 

suficientemente altas para 

fracturar as rochas, aumentando 

assim a porosidade e 

                                                           
26

 How hydraulic fracturing work (disponível em http://www.energyfromshale.org/hydraulic-
fracturing/how-hydraulic-fracturing-works). 

       Extraído de: http://www.energy.alberta.ca/ 
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permeabilidade do canal para que o gás se desloque até à superfície. Esta técnica 

é de vital importância na exploração do gás, já que este se encontra em pequenos 

poros embebidos nas rochas. Inicialmente observou-se que quando as bombas 

que originam as altas pressões nos poços, se desligavam as fracturas fechavam 

inviabilizando a continuação da exploração; para resolver este problema agregou-

se 1% de proppant27 à solução líquida o que mantém as condições de 

permeabilidade mesmo com a bomba desligada. O proppant mais comum é a 

areia, a cerâmica e o pó de alumínio. A solução contém múltiplos químicos usados 

para: converter água em gel, prevenir a corrosão, controlar o ph e reduzir a 

fricção do fluido, entre outros. 

Estas técnicas fazem com que a perfuração horizontal custe até três vezes 

mais do que a perfuração vertical. Mas, este custo extra é normalmente 

recuperado devido à produção adicional proveniente deste método. Realça-se 

que muitos dos poços de exploração não seriam viáveis sem estas tecnologias 

complementares.  

III.1.2 - Produção de gás de xisto 

Devido aos avanços tecnológicos na extracção de gás de xisto, os Estados 

Unidos da América, tornaram-se a principal referência mundial em explorações 

deste recurso. As agências e departamentos de energia dos EUA têm realizado 

estudos e estimativas das potenciais reservas deste recurso, tanto para o seu 

território, como noutras partes do mundo. 

Como se se pode ver na figura 11, o gás de xisto encontra-se presente em 

várias regiões sendo mais abundante na China, nos EUA, na Argentina, no México 

e na África do Sul. Esta diversidade de disponibilidade colocou o gás de xisto 

como um dos principais recursos energéticos a ser explorado, apesar da 

especificidade de ser considerado um recurso não convencional.  

                                                           
27

 Partículas de areia revestidas de resina, Proppants são usados para abrir as fissuras subterrâneas a 
partir dos quais o gás natural é recolhido durante o fracturamento hidráulico.  Proppants típicos incluem 
cristais reais de areia (a partir de quartzo de sílica / ou arenito), areia que tenha sido industrialmente 
revestida com resina (chamada areia reforçada-resina), cristais de cerâmica, ou outros materiais 
adequados.  
(Disponível em: http://energy.about.com/od/drilling/qt/What-Is-Fracking-Sand.htm) 
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Figura 11: Estimativas de gás de xisto tecnicamente recuperável (valores em tcf)  

Extraído de: U.S Energy Information Administration,  Technically Recoverable Shale Oil and Shale 
Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. 
EUA, 2013. 

 

A exploração de gás de xisto transformou o mercado de gás natural dos 

Estados Unidos da América, o que fez despertar o interesse neste país. 

A produção de gás nos Estados Unidos aumentou de 3,9 mil milhões de pés 

cúbicos em 2000 para 4,87 mil milhões em 2010, correspondendo o gás de xisto a 

23% da sua produção de gás, de acordo com o relatório de análise e projecções da 

“U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2012”; este 

relatório refere também que as reservas tecnicamente recuperáveis de gás de 

xisto nos Estados Unidos estimam-se em 862 mil milhões de pés cúbicos de um 

total de reservas de gás natural estimado em 2.543 mil milhões de pés cúbicos, ou 

seja, cerca de 1/3 do total das reservas de gás natural. Como consequência, a 

exploração de o gás de xisto será cada vez maior, prevendo-se que, em 2035, 

represente praticamente metade de todo o gás extraído (49%). 
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 O “boom” do gás de xisto nos Estados Unidos atraiu as atenções de outros 

países interessados e com potencial de exploração; países com enormes 

necessidades energéticas e com reservas consideráveis deste recurso poderão 

seguir o exemplo norte-americano desenvolvendo uma indústria de gás de xisto 

no seu território.  

Sendo expectável a existência de abundantes reservas recuperáveis de gás 

de xisto no mundo (de acordo com EIA U.S.), e se a situação projectada se 

verificar poderemos estar perante uma mudança no mercado de gás natural, 

extrapulando em muito as fronteiras norte-americanas, podendo implementar-se 

este tipo de explorações a noutras áreas do globo. 

Através dos dados apresentados no quadro 3, verifica-se que as reservas 

de gás de xisto se distribuem por vários países e pelos cinco continentes. As 

estimativas iniciais das reservas tecnicamente recuperáveis de gás de xisto nos 

países representados são de 6.622 mil milhões de pés cúbicos, representando o 

gás de xisto dos Estados Unidos, aproximadamente, 13 %.  
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Quadro 3: Estimativas de gás de xisto tecnicamente recuperáveis para bacias 
seleccionadas de 32 países, 2009. 

Extraído de: U.S. EIA, World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the 
United States. EUA, 2011. 
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De modo a compreender a importância das reservas de gás de xisto, 

comparemos com as reservas de gás natural: 6.609 mil milhões de pés cúbicos em 

reservas provadas e 16.000 mil milhões de pés cúbicos em reservas tecnicamente 

recuperáveis, valores que não incluem o gás de xisto. Verifica-se assim que as 

reservas tecnicamente recuperáveis a nível mundial crescem cerca de 40% para 

22.600 mil milhões de pés cúbicos.   

Usando os dados disponibilizados na quadro 2 em termos de reservas 

tecnicamente recuperáveis de gás de xisto, verifica-se que na Europa, a França e a 

Polónia detêm as maiores reservas. Na América do Norte, os Estados Unidos e o 

Canadá destacam-se enquanto na Ásia, a China, um consumidor energético 

importante, vê também as suas reservas de gás subirem abruptamente 1.275 mil 

milhões de pés cúbicos, o que corresponde a 19% das reservas de gás de xisto. De 

salientar que na Austrália o valor desse recurso triplica. 

 No continente africano destaque para a África do Sul, com 495 mpc, a 

Líbia com 290 mpc e a Algéria 231 mpc. Na América do Sul, a Argentina com 776 

mpc e o Brasil com 226 mp, são os países que mais se destacam nessa região, 

apresentando um potencial relevante neste recurso energético.  

Através do quadro 3 percebe-se o aumento da importância deste recurso 

energético a nível mundial. Os avultados investimentos efectuados em avanços 

tecnológicos na exploração deste recurso são compreensíveis pelas reservas 

previsíveis de gás de xisto. A sua distribuição geográfica poderá ditar uma nova 

ordem na exploração de gás natural. Países até então totalmente dependentes 

poderão ter reservas e com isto suprir parte das suas necessidades e evitar 

transtornos geopolíticos. Os Estados Unidos, pioneiros na exploração deste 

recurso poderão reduzir a sua dependência externa e a China poderá ver 

assegurada uma boa fonte de energia evitando assim uma dependência deste 

recurso, gás natural. 
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III.1.3 - Possíveis impactos ambientais28  

Após verificar a dimensão que a exploração de gás do xisto poderá atingir a 

nível global e o impacto relevante nos mercados energéticos é importante analisar 

possíveis impactos deste recurso no ambiente, visto que a protecção ambiental é uma 

das principais preocupações da actualidade. 

Existe uma transição contínua do gás contido nas estruturas permeáveis para 

os xistos, quase impermeáveis. As formações de gás de xisto sendo de baixa 

impermeabilidade requerem um esforço acentuado para a obtenção do gás, 

resultando em riscos mais elevados para o ambiente do que nas explorações 

convencionais. 

Como referido anteriormente, nas explorações de gás de xisto o uso do 

processo de fracturação hidráulica cria mais impactos do que nas explorações 

convencionais onde não existe a necessidade de fracturação.  

A necessidade de aumentar artificialmente os poros para a libertação do gás 

entre as camadas obriga ao uso de explosivos para criar pequenas fracturas por 

perfuração do invólucro. Essas fracturas são artificialmente alargadas por meio de 

preenchimento com água pressurizada. O número de fracturas artificiais, o seu 

comprimento e o seu posicionamento no interior da camada (horizontal ou vertical) 

depende das características geológicas da formação. Estes detalhes têm um impacto 

sobre o comprimento das fendas artificiais, o espaçamento, (poços somente verticais 

são mais densamente perfurados que poços onde se conjuga a perfuração vertical com 

a horizontal), e sobre o consumo de água. 

A água sobre pressão abre as fracturas para que se tenha acesso ao maior 

número de poros, possível. Uma vez a pressão reduzida os resíduos misturados com 

água e outros materiais (radioactivos, metais, etc.), fluem para a superfície, 

juntamente com o gás.  

                                                           
28

 EUROPEAN PARLIAMENT, Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on 
human health. Directorate general for internal policies. 2011.  
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O recurso não convencional, gás de xisto, é um recurso que pelas suas 

caracteristicas físicas obriga a uma maior intrusão no solo, daí que possam ocorrer 

impactos ambientais, que passamos a enumerar: 

 

III.1.3.1 - Impactos na paisagem 

As explorações de gás de xisto requerem áreas para o armazenamento de 

equipamentos técnicos, veículos, compressores, produtos químicos, água e 

dispositivos para retenção de água e desperdicios, entre outros. 

Nos EUA, por exemplo, o Estado limita o espaçamento em campos de 

explorações. O espaçamento típico em campos de explorações convencionais é um 

poço por cada 2,6 km². Nos campos de gás de xisto de Barnett29 o espaçamento típico 

foi reduzido inicialmente a 1,5 poços por km² e mais tarde, para 6 poços por km² 

(SUMI, 200830).  

 

III.1.3.2 - Poluição do ar  

A poluição do ar deriva das emissões; que podem ter origem a partir de várias 

fontes: a) emissões de camiões e equipamentos de perfuração; b) de processamento 

de gás natural e transporte; c) de evaporação de produtos químicos de lagoas de águas 

residuais; d) Emissões provocadas por derrames.  

A operação do equipamento de perfuração consome grandes quantidades de 

combustíveis que são queimados e emitem CO₂. Além disso, ocorrem algumas 

emissões de metano, um gás de efeito estufa, devido a fugas durante produção, 

processamento e transporte.  

Nos EUA, surgiram queixas de doenças que afectam a população residente 

próximo de explorações de gás de xisto. Foram detectadas no ar altas concentrações 

de Benzeno. As emissões de compostos aromáticos, como benzeno e xileno vêm da 

                                                           
29

 Formação geológica no Texas, EUA, composta por rochas sedimentares. 
30

 SUMI L. Shale gas: focus on Marcellus shale. Report for the Oil & Gas Accountability Project/ 
Earthworks. EUA, p.6-9, 2008. 
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compressão e processamento de gás natural, onde os componentes mais pesados são 

libertados para a atmosfera. Na UE, as emissões de tais substâncias são limitadas por 

lei. Além das emissões causadas pelo processo em si acrescem as emissões derivadas 

das máquinas utilizadas para os processos de perfuração e extracção; estas emissões 

poderiam enquadrar-se na directiva 97/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 16 de Dezembro de 1997 relativa à aproximação das legislações dos Estados-

membros respeitantes a medidas contra a emissão de poluentes gasosos e de 

partículas pelos motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não 

rodoviárias. 

III.1.3.3 - Consumo e contaminação da água 

Consumo de água 

Grandes volumes de água são consumidos durante a perfuração convencional 

de modo arrefecer e lubrificar a cabeça de perfuração, mas também para remover a 

lama de perfuração. Para o não convencional calcula-se que existe a necessidade de 

dez vezes mais água na fracturação hidráulica, por injectar mais água pressurizada 

para a criação das fissuras. Uma análise estatística a cerca de 400 poços demonstrou 

um consumo de água típico de 25-30 mt³ / mt perfurado (Grieser, 200631). 

Além disso, os poços perfurados para a produção de gás de xisto podem ter de 

ser várias vezes fracturados ao longo do seu tempo de operação. Cada operação de 

fractura adicional pode exigir mais água do que a operação anterior (Sumi, 2008). 

Contaminação da água 

A água pode ser contaminada com substâncias químicas no processo de 

fracturação, mas também com águas residuais provenientes dos depósitos que contêm 

metais pesados, (arsénio ou mercúrio), ou partículas radioactivas.  

Possíveis contaminações da água: 

- Derramamentos de lamas de perfuração, a partir de águas de rejeição ou 

tanques de armazenamento, causando contaminação da água e salinização.  
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 GRIESER B. Data Analysis of Barnett Shale Completions. Texas, EUA, 2006. 
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- Vazamentos ou acidentes de actividades de superfície, por exemplo, fuga de 

líquidos, de canos de água ou resíduos das lagoas. 

- Vazamentos dos poços devido à cimentação inadequada.  

- Vazamento através de estruturas geológicas quer naturais quer artificiais. 

Grande parte das queixas contra a fracturação hidráulica devem-se devido a 

possíveis contaminações das águas subterrâneas, além de derrames e acidentes 

específicos a intrusão de fluidos de fracturação ou de metano a partir das estruturas. 

A rejeição adequada das águas residuais parece ser um grande problema. Os 

fluidos de fractura são injectados nas formações a alta pressão; quando a pressão é 

libertada, uma mistura de fluido, metano, compostos e água voltam para a superfície. 

O centro do problema é a enorme quantidade de águas residuais geradas e a 

configuração inadequada das plantas de esgoto e estações para tratamento. A 

reciclagem da água é possível, mas isso aumenta os custos operacionais. 

A maioria dos acidentes e intrusões nas águas subterrâneas são devido ao 

manuseamento incorrecto, o que pode ser evitado. Nos EUA existem regulamentos, 

mas a monitorização e supervisão das operações é ineficiente. Portanto, o problema 

básico não é a regulação inadequada, mas a sua aplicação através de uma supervisão 

adequada.  

III.1.3.4 – Sismos de pequena escala 

Sabe-se que o processo de fracturação hidráulica ou a injecção de águas 

residuais pode induzir pequenos sismos na ordem de 1 a 3 valores na escala Richter 

(Aduschkin, 2000).   

Tais acontecimentos têm sido relatados por populações próximas de 

explorações; no Arkansas (EUA), por exemplo, a taxa de pequenos terremotos tem 

aumentado em consonância com as actividades de exploração na área. Na cidade de 

Blackpool (Reino Unido), em Abril de 2011, registou-se um terremoto (1.5 na Escala 

Richter), e em Junho de 2011 outro (2,5 na escala de Richter), como consequência a 

empresa que realizava operações de fracturação hidráulica na área junto aos 
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terramotos, suspendeu todas as suas actividades para apurar se existiria relação entre 

as explorações de gás de xisto e os terramotos. 

III.1.3.5 - Impactos derivados aos químicos e radioactividade na saúde humana  

Existem materiais radioactivos naturais (NORM32) que fazem parte das 

formações geológicas. Através do processo de fracturação hidráulico, estes materiais 

radioactivos naturais, tais como urânio, tório e rádio, são transportados para a 

superfície com o fluido de retorno (flowback). A necessidade de estudar o solo é 

essencial antes que seja dada permissão para as explorações, porque apesar do grau 

de perigosidade ser relativamente baixo, estes materiais poderão representar perigo 

quer para os seres humanos quer para os recursos naturais, como aquíferos. 

O fluido de fractura geralmente consiste em cerca de 98% de água e areia, e 2% 

de aditivos químicos, os quais incluem substâncias tóxicas. O fracturamento hidráulico 

pode afectar a mobilidade que ocorre naturalmente nas substâncias tóxicas presentes 

no subsolo, como mercúrio, chumbo e arsénio. Estas substâncias podem, tal como as 

referidas anteriormente, afectar os aquíferos ou gerar reacções químicas com os 

aditivos usados no processo de fracturação hidráulica. 

Os impactos ambientais descritos anteriormente revelam que a extracção de 

gás de xisto está associada a diversos riscos ambientais, e que, comparativamente com 

as explorações de petróleo e gás convencionais, os riscos de impactos ambientais são 

tendencialmente maiores. 

 

III.2 - O exemplo dos Estados Unidos da América e os desafios Europeus 

III.2.1 Estados Unidos da América 

As bases para a exploração de gás de xisto estabeleceram-se no final da década 

de 70, quando o governo dos EUA decidiu financiar programas de I&D e fornecer 

                                                           
32

  NORM, Naturally Occurring Radioactive Materials, são materiais radioactivos de procedência natural, 
sobre os quais qualquer actividade tecnológica humana incremente o seu potencial de exposição em 
relação à sua situação natural. 
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benefícios fiscais para a exploração e pesquisa do gás natural não convencional em 

resposta à escassez de gás natural.  

Estas políticas foram justificadas com o argumento de que as empresas 

privadas não teriam o incentivo para fazer grandes e arriscados investimentos em I&D 

com o fim de desenvolver as tecnologias necessárias para a extracção de gás natural 

não convencional. Os factores que sustentavam esta ideia foram resumidos pelo 

Conselho Nacional de Pesquisa (NRC 2001, p. 195) e Morgantown Energy Technology 

Center (1980, p. 3). Primeiro, é difícil manter a propriedade sobre novas tecnologias na 

indústria do petróleo e gás, e poucas tecnologias são patenteáveis ou licenciáveis. 

Além disso, nos primeiros anos, as fontes de gás não convencional não conseguiam 

competir com as fontes convencionais de petróleo ou gás, e a maioria dos produtores 

de gás norte-americanos eram pequenos e não tinham o incentivo ou a capacidade de 

fazer I&D. Assim, foram as políticas governamentais que estimularam o 

desenvolvimento de gás de xisto nas bacias Appalachian e Michigan ajudando a 

desenvolver algumas tecnologias-chave, tal como mapeamento através de imagens 

sísmicas 3D. 

O desenvolvimento do gás de xisto resultou em última análise, da rentabilidade 

na produção do gás para as empresas do sector. Os factores que a proporcionaram 

foram a inovação tecnológica, a política governamental, o empreendedorismo privado, 

os direitos de propriedade privada sobre os recursos, os altos preços do gás natural na 

década de 2000, a estrutura de mercado, a geologia favorável, a disponibilidade de 

água e também as infra-estruturas de gás natural. O acesso livre aos gasodutos 

facilitou a comercialização e transporte de gás natural.  

Como se pode observar na figura 12, apesar dos investimentos estratégicos 

efectuados nos EUA desde a década de 70 só a partir do ano 2000 é que se 

verificou um real crescimento na produção de gás de xisto.  
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Figura 12: Previsão de produção de gás de xisto 

   Extraído de:  U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook. 2014. 

 

A aposta na exploração de gás de xisto intensifica-se devido à crise na 

indústria petrolífera de meados de 2000, que gerou um aumento do preço do 

petróleo. Esta aposta na exploração de um recurso não convencional remete-nos 

para a relação entre avanços tecnológicos, economia e exploração de recursos 

energéticos não convencionais; ou seja, este desenvolvimento na exploração de 

gás de xisto tem a sua génese nos preços elevados do petróleo.  

Actualmente o gás de xisto é já um dos combustíveis fósseis de maior 

expressão nos EUA, prevendo-se que em 2040 represente cerca de 50% da 

produção total de gás . 

 

 

 

 

 

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/MT_naturalgas.cfm#natgas_prices?src=Natural-b1
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III.2.2 - Europa 

A exploração de combustíveis fósseis na Europa, no passado, foi focada 

principalmente em recursos convencionais (no Mar do Norte), que são limitados e as 

suas reservas têm diminuído. 

O Mar do Norte emergiu como uma área chave na produção de petróleo, não-

OPEP, na década de 80 do séc. XX. A proximidade com os principais mercados de 

consumo europeus fizeram desta, uma área importante no mercado de petróleo e de 

gás natural do mundo, sendo também um fornecedor confiável para a Europa. 

Esta região pode ser descrita como madura, no sentido de que a sua produção 

atingiu o pico, e as restantes reservas a serem exploradas são menores e requerem 

tecnologia avançada. Mas, uma região madura poderá ainda desempenhar um papel 

importante, sendo essenciais os desenvolvimentos tecnológicos. Um exemplo de uma 

região madura, o Golfo do México, também apresentou fases de declínio na sua 

produção; contudo, através dos investimentos para desenvolver tecnologia apropriada 

para aquela região foi possível potenciá-la (RUAIRIDH, 200333). 

O progresso tecnológico (fracturação hidráulico, perfuração horizontal e 

imagens sísmicas 3D) abriu novas possibilidades que antes eram muito complexas ou 

demasiado caras para explorar. 

Segundo a AIE34, a Europa apresenta regiões onde é provável existirem 

reservas de Gás de Xisto, concentradas maioritariamente no norte e leste da 

Europa, havendo também a possibilidade de estas reservas existirem em Portugal. 

Se em países como Portugal são uma mera possibilidade, noutras regiões mais 

estudadas as reservas de gás de xisto são já uma certeza e a sua exploração 

encontra-se em desenvolvimento, como por exemplo no Reino Unido (figura 13). 

 

                                                           
33

 RUAIRIDH, S. The UK North Sea: 2003 a Year of Transition?, Simmons & Company International, 
Energy Industry Research. Houston, EUA, 2003. 

34
 Agência Internacional de Energia 
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Figura 13: Prováveis reservas de gás de xisto na Europa 

   Extraído de: Golden Rules for a Golden Age of Gas: World Energy Outlook Special Report on  

Unconventional Gas, IEA, international energy agency. 2012. 

 

Preocupações ambientais em torno da fracturação hidráulica têm 

dominado o debate europeu, ao contrário da parte económica que muito pouca 

discussão tem feito em relação às suas perspectivas.  

Na Holanda, por exemplo, os valores das propriedades próximas de 

explorações de gás de xisto caíram; na Alemanha, a pressão pro-ambiental gerou 

hesitação por parte do governo em explorar o gás de xisto e, na França, o 

processo de fracturação foi proibido35. 

Em sentido contrário o Reino Unido lançou um regime de licenciamento 

para a exploração de gás de xisto, conjuntamente com incentivos fiscais para as 

localidades com explorações, de modo a viabilizá-las. Estima-se que os campos de 

gás xisto no Reino Unido poderão ter cerca de 1.300 mil milhões de metros cúbicos de 

gás, o dobro do que indicavam as previsões iniciais, segundo afirmou Danny 

                                                           
35

 IEA, Golden Rules for a Golden Age of Gas: World Energy Outlook Special Report on Unconventional 
Gas. EUA, p.125-128, 2012. 
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Alexander36, membro do Governo britânico; esse volume representa energia suficiente 

para satisfazer a procura de gás durante os próximos 47 anos no Reino Unido. 

A Europa já possui uma rede de infra-estruturas e gasodutos importante 

que facilmente se adaptariam, quer a uma indústria europeia de gás quer à 

diversificação das importações de gás através dos países norte-americanos, 

aproveitando assim os preços competitivos do gás daquela região. 

Os dados relativos à Europa em termos de reservas de gás de xisto são 

discrepantes nas diversas fontes, apresentando todos eles relevantes potenciais 

reservas na Europa. 
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 Ministro Danny Alexander, Câmara dos representantes, 27 de Junho de 2013.  
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III.2.3 - Comparação dos factores que proporcionaram o incremento de gás de xisto 

nos EUA e a situação europeia. 

O desenvolvimento de uma indústria de gás de xisto é condicionado por 

um conjunto variado de factores. Nos EUA foi possível desenvolver esta indústria 

porque os factores geológicos (disponibilidade de recurso), legislativos, de 

mercado e de investigação (I&D, tecnologia) se conjugaram numa aposta 

estratégica. Na Europa a realidade é diferente; alguns dos factores que 

permitiram aos EUA explorar o gás de xisto são entraves no território europeu, 

sendo um dos mais evidentes o factor ambiental e a legislação mais restritiva 

vigente na Europa.   

 A análise comparativa entre a situação na Europa e nos EUA (quadro 4), 

permite identificar as principais condicionantes para a exploração do gás de xisto 

em território europeu, baseado na experiência americana.  

Quadro 4: Comparação entre as condições dos EUA e da Europa para a exploração de gás de 
xisto. 

Condições que proporcionaram a 
revolução de gás de xisto nos EUA  

Condições que podem dificultar a réplica do 
modelo norte-americano na Europa 

Geologia 

1. Recurso pouco fundo que o forma 
tecnicamente recuperável em 
grandes quantidades. 

2. A abundância de dados de 
perfuração disponíveis permite que 
as explorações se façam em locais 
ideais (“sweet spots”). 

1. Xistos em menor abundância e mais 
profundos, com menos recurso recuperável e 
com uma argila que dificulta a fracturação. 

 
2. Dados muito limitados. 

Legislação 

1. A lei da Energia (2005) exclui 
explicitamente fracturação hidráulica 
da Lei da Água Doce da Agência de 
Protecção Ambiental - o chamado 
“Cheney-Halliburton Loophole”. 

2. A Lei da Energia (1980) deu 
benefícios fiscais no montante de 50 
centavos por milhão de BTUs. 
Também introduziu o “Intangible 
Drilling Cost Expensing Rule”, que 
cobre mais de 70% dos custos de 
desenvolvimento, cruciais para as 
pequenas empresas com um fluxo de 
caixa limitado. 

3. Os direitos de propriedade nos 

1. Regulamentações muito restritas em relação 
às questões ambientais e água. Por exemplo, 
tanto a Polónia como o Reino Unido exigem 
uma completa divulgação dos fluidos de 
fracturação. Também “A protecção das águas 
subterrâneas e o tratamento das águas 
residuais são mais exigentes”, (Moore, 2012). 
No entanto, os hidrocarbonetos não 
convencionais não são mencionados nos 
regulamentos dos combustíveis fósseis. 
Incertezas regulamentares estão a abrandar o 
desenvolvimento de gás de xisto em muitos 
países (World Energy Council, 2011). 

2. Apenas a Hungria tem alguns benefícios 
fiscais para operações não convencionais. 
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Adaptado de: EIA U.S.. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 
Shale Formations in 41Countries Outside the United States. EUA, 2013. 

 

Estados Unidos dão direitos sobre o 
subsolo o que permite aos 
proprietários das terras explorarem 
gás de xisto, além disso, existe um 
incentivo financeiro para 
proprietários privados devido às 
perturbações associadas às 
operações de xisto.  

4. O acesso aos gasodutos é comum, 
permitindo a todos o acesso aos 
mesmos. 

5. Os EUA são um grande mercado 
energético, ou seja, um grande 
número de compradores e 
vendedores.  

Caso contrário, não há condições financeiras 
para o gás não convencional. 

3. Os direitos de propriedade dos subsolos 
pertencem ao estado e os proprietários não 
recebem compensações. 

4. O acesso aos gasodutos é baseado em 
"acesso de uma terceira parte", o que 
significa que se a conduta estiver lotada 
quaisquer fornecedores de gás devem 
construir o seu próprio gasoduto para ter 
acesso ao mercado. 

5. A Europa é um mercado de fornecimento, 
com poucos compradores e vendedores, e 
com pouca transparência dos preços. Os 
custos de transacção de compra e venda de 
gás são elevados. 

Indústria 

1. A indústria foi dominada por 
pequenas empresas 
empreendedoras. 

2. A maior parte do trabalho foi 
efectuado por uma dinâmica, 
altamente competitiva na indústria e 
serviços. 

3. O licenciamento de grandes áreas 
para exploração obriga a um 
compromisso com as comunidades 
locais de modo a empregar, 
prefencialmente, pessoas locais. 

1. Embora existam alguns pequenos 
operadores, a indústria é dominada por 
grandes empresas. Uma alteração seria 
interessante, nomeadamente na Polónia, 
onde o gás de xisto é visto como a chave para 
a “libertação” da dependência das 
importações de gás da Rússia (65%), e onde 
seria possível escoar o gás de xisto através da 
rede de gasodutos, controladas actualmente 
pelos russos, (Overbeek, 2011). 

2. Existem poucas regiões sondadas na Europa. 
A perfuração de um poço de gás de xisto na 
Polónia custa três vezes mais que nos Estados 
Unidos, o que reflecte a falta de 
competitividade da indústria e serviços, 
(Pfeifer, 2012). Outra estimativa sugere que a 
perfuração de um poço de xisto na Europa 
custa entre 6,5 a 14 milhões de USD 
enquanto nos EUA 4 milhões de UDS, 
(Deutsche Bank, 2011).  

Investigação 

1. Em 1982, o governo dos EUA 
começou um amplo financiamento 
em I&D pelo Instituto da Tecnologia 
de Gás em “Deslocamento de 
hidrocarbonetos em formações de 
baixa permeabilidade”. Os resultados 
foram amplamente divulgados para a 
indústria. 

1. De acordo com o CEO da ExxonMobil, a 
tecnologia não se replica para a geologia 
Europeia (Carroll, 2012). A Comissão Europeia 
não traduz nenhuma vontade de investir I&D 
para o gás de xisto, argumentando que deve 
ser o mercado a fazê-lo. 
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Em primeiro lugar, a geologia é diferente e o conhecimento pormenorizado 

do subsolo também o é; os xistos na Europa encontram-se a maiores 

profundidades o que revela uma necessidade de maior intrusão no solo. Sem 

estudos concretos e abundantes como nos EUA, é difícil avaliar o potencial de 

produção e avançar com os processos mais adequados.  

Em segundo lugar, o quadro legislativo, que é mais exigente e 

regulamentado na Europa, enquanto em termos de comercialização a situação 

revela-se um pouco mais confusa, com as grandes empresas a monopolizar o 

mercado. Nos EUA a desregulamentação dos preços trouxe mais competitividade 

ao sector e provocou uma baixa no preço do gás; ao invés, a Europa continua com 

os preços regulamentados reflectindo-se em pouca competitividade. Outro factor 

importante é o acesso aos gasodutos, que nos EUA é livre e na Europa muito 

condicionado. 

Em terceiro lugar, a dimensão da indústria energética que na Europa é de 

grande dimensão e constituída por entidades bastante experientes, o que poderá 

permitir que o trabalho de investigação, adaptação da tecnologia existente e 

regulamentação do sector, nomeadamente em termos ambientais, seja mais fác il 

de alcançar. 

Em relação à I&D os EUA têm já décadas de trabalho realizado, o que se 

revela uma desvantagem para a Europa; em contrapartida, a Europa pode 

aproveitar o conhecimento americano, o que por si só constitui uma vantagem. A 

importação e adaptação de tecnologia, bem como, técnicos qualificados 

americanos, poderão ajudar a suprimir algumas das dificuldades iniciais. 
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III.3 - Portugal 

A política energética portuguesa na primeira década do séc. XXI foi 

marcada por investimentos significativos em fontes de energia renovável, indo de 

acordo com as metas estipuladas na União Europeia para 2020. 

Apesar dos avultados investimentos em energias renováveis, Portugal 

continua bastante dependente energéticamente de terceiros, situação similar em 

praticamente todos os países da união europeia.  

Na última década o consumo energético diminuiu ligeiramente em 

Portugal, situação verificada a partir do ano 2005 (figura 14). As energias 

renováveis representaram em 2012 sensivelmente o mesmo que em 2000. 

Os combustíveis fósseis continuam a ser as grandes fontes de energia, 

verificando-se nestes um ligeiro decréscimo do consumo de petróleo e um ligeiro 

aumento do consumo de gás natural. Em 2000 o petróleo representava 61,6% do 

consumo energético e o gás natural 8,2%. Em 2012 o petróleo representou 43,6% 

(praticamente menos 20%), e o gás 8,2% (praticamente mais 10%). As fontes de 

energia renováveis representaram no nosso consumo energético 14,8% em 2000 

tendo uma variação positiva de cerca de 6% para 20,9%. 

Salienta-se que na energia eléctrica o grau de dependência aumentou, 

tendo as importações passado de um valor residual de 0,3%, para um valor de 

3,2%, entre 2000 e 2012. 

O gás natural em Portugal representa cada vez mais uma maior 

percentagem das fontes energéticas, situação com paralelismo na situação 

europeia, mas também em outras regiões a nível global. 

Tendo Portugal uma alta dependência energética e aparecendo em vários 

estudos com probabilidade de ter recursos de origem fóssil (petróleo e de gás), 

seria importante avaliar o real potencial desses recursos e os seus impactos no 

sector energético português. 
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Figura 14: Consumo de energia primária (ktep) 

Extraído de: Direcção Geral de Energia e Geologia, Energia em Portugal, 2014. 
Dísponivel em: file:///C:/Users/SM/Downloads/i011852.pdf 
 

Algumas áreas de Portugal aparecem mapeadas em alguns estudos 

internacionais, nomeadamente na IEA, como é possível observar na fig.13, pág.50.  

Os parâmetros geológicos revelam que parece haver potencial de gás de 

xisto e petróleo, na bacia Lusitânia (principalmente), mas também indícios no 

Algarve e Baixo Alentejo. A bacia Lusitânia tem sido, aliás, a mais pesquisada, com 

prospecções ao longo das últimas quatro décadas com vista à detecção de 

hidrocarbonetos. E é também nesta bacia que a Galp juntamente com empresas 

canadianas tem estado a pesquisar gás natural, incluindo gás de xisto.  

../Downloads/i011852.pdf
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Segundo a Direcção Geral de Energia e Geologia, as bacias sedimentares 

portuguesas encontram-se subavaliadas, apesar das inúmeras sondagens já realizadas. 

Sabe-se que algumas sondagens permitiram detectar a presença se hidrocarbonetos e 

todos os componentes necessários para viabilizar uma exploração. 

Figura 15: Conecessões e licenças (prospecção e exploração de hidrocarbonetos) 

 

Extraído de: Direcção Geral de Energia e Geologia 
Dísponivel em: http://www.dgeg.pt/dpep/pt/info_pt.htm 
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III.4 - Outras notas 

A Europa é deficitária energéticamente, o que gera um grau de 

dependência elevado de terceiros.  

A legislação de protecção ambiental, transversal a toda a UE, é das mais 

restritivas e exigentes a nível global. 

A economia europeia é baseada em fontes de energia fóssil, sendo uma 

região com alta dependência energética; existe a possibilidade de se equacionar a 

exploração destes recursos.  

Várias empresas (Exxon Mobil, Marathon, Chevron, Shell, Total, etc.), já se 

encontram a desenvolver contratos de exploração com países europeus, 

nomeadamente na Alemanha, na França e na Polónia.   

A inadequação do quadro regulamentar para a produção de gás de xisto na 

Europa (incluindo a falta de regulamentação necessária sobre o licenciamento de 

exploração, processos de mineração e protecção ambiental) geram incertezas 

sobre a questão do acesso de terceiros às infra-estruturas e a questão dos 

direitos de propriedade é uma preocupação central.  

As preocupações ambientais induzem a que muitos europeus se oponham 

à produção do gás de xisto, devido, sobretudo, à provável contaminação da água, 

em especial na Alemanha e na França, onde não será fácil encontrar um consenso 

público. 

Esta adaptação pode ser influenciada pelo que ocorre, e ocorreu ao longo 

das últimas décadas, nos Estados Unidos da América e no Canadá. O Canadá 

adaptou-se de forma estratégica (social e economicamente) através da evolução 

tecnológica e uma aposta clara em I&D (medidas colocadas como estratégicas no 

plano energético europeu, COM 2010) o que permitiu uma eficiência na 

exploração energética naquele território.  

Considerando que os recursos localizados no subsolo das propriedades dos 

cidadãos norte-americanos são pertença sua, permite-lhes consideráveis 

benefícios financeiros com essas explorações. O mesmo não acontece na Europa 

onde os recursos presentes no subsolo pertencem ao Estado, o que ajuda a gerar 
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uma oposição considerável à extracção de gás de xisto, baseada nos métodos de 

exploração norte-americanos, especialmente em áreas de alta densidade 

populacional. 

Olhando para a experiência dos EUA, o gás de xisto permitiu uma redução 

drástica dos preços do gás e uma redução correspondente em custos de 

electricidade e de produção na indústria transformadora, tornando o sector mais 

competitivo. 

Estimativas da Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás37 

sugerem que uma indústria de gás de xisto na Europa pode gerar mais de um 

milhão de postos de trabalho e melhorar a competitividade das indústrias 

europeias, enquanto contribui para a diminuição da dependência energética.  

Os argumentos ambientais a favor da produção de gás xisto na Europa são 

mais convincentes do que inicialmente se poderia crer. A substituição do carvão e 

do petróleo, como fontes de energia primária, pelo gás natural vai permitir 

reduzir de forma substancial emissões de GEE. A título de exemplo, isto é 

particularmente evidente na produção de electricidade, com consideráveis 

ganhos de eficiência quando se emprega o uso das tecnologias de ciclo 

combinado a gás natural ou quando se utiliza a cogeração. 

A quantidade de electricidade gerada através do recurso ao carvão 

continua a crescer em alguns países europeus. Consequentemente apesar de 

décadas de esforço político e industrial para o investimento nas energias 

renováveis, a IEA (2011), calcula que o carvão será responsável por 25 a 30% da 

matriz energética mundial daqui a 25 anos, exactamente o mesmo de há 25 anos. 

As tecnologias de utilização energeticamente eficientes do carvão dificilmente 

serão tão eficazes como as do gás natural, porque o carvão é o recurso energético 

de origem fóssil mais pobre em energia e o mais poluente. 
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 MACROECONOMIC EFFECTS OF EUROPEAN SHALE GAS PRODUCTION, A report to the International 
Association of Oil and Gas Producers (OGP), Poyry Management Consulting, Novembro 2013.  



 
59 

IV – O exemplo de Alberta (Canadá) 

A região de Alberta, no Canadá, é uma referência mundial no 

desenvolvimento e utilização de técnicas de exploração de hidrocarbonetos não 

convencionais em areias betuminosas. Por essa razão é importante analisar, de 

um modo transversal, esses recursos e a sua importância para a província. 

As areias betuminosas, em Alberta, são compostas por misturas viscosas 

de materiais inorgânicos, betume, silte, argila e água, juntamente com uma 

pequena porção de outros materiais tais como titânio, zircónio, turmalina e pirite. 

Numa composição típica de areias betuminosas, 75 a 80 % é material inorgânico 

(do qual 90 % é areia de quartzo), 10 a 12 % de betume (a saturação de betume 

varia entre 0 e 18 % do peso), de 3 a 12 % de silte e argila, e de 3 a 5 % de água. 

Em geral, as areias betuminosas têm o carácter de material inconsolidado, friável 

e muito friável (NEB, 2004). 

Dos vários componentes das areias betuminosas o betume é a base da 

produção de petróleo bruto. O betume é viscoso e pesado, de alta densidade e 

contém vários metais e moléculas de hidrogénio-carbono, (daí a designação de 

hidrocarbonetos). Caracteriza-se por ser uma substância escura e espessa com um 

intervalo de densidade entre 970 e 1015 kg/m³ (8 a 14⁰ de gravidade API38). Por 

exemplo, se a gravidade API é superior a 10, a mesma é mais leve do que a água e 

flutua, se for inferior a 10 é mais pesado do que a água e afunda-se. 

A forma de exploração de recursos não convencionais praticada em Alberta 

têm-se baseado numa aposta clara no desenvolvimento tecnológico. O que tem 

permitido ao Canadá estabelecer-se como uma potência energética nos mercados 

internacionais.  

                                                           
38

 O Grau API (em inglês, API Gravity) é uma escala arbitrária que mede a densidade dos líquidos 
derivados do petróleo. Foi criada pelo American Petroleum Institute - API, juntamente com a National 
Bureau of Standards. Quanto mais densidade o petróleo tiver, menor será seu grau API.   obtido pela 
fórmula    API = (141,5 ÷ densidade da amostra) - 131,5 em que a densidade é medida relativamente à 
densidade da água. (Dísponivel em: http://www.api.org/) 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Petroleum_Institute&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Bureau_of_Standards&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Bureau_of_Standards&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
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Cada vez mais, estas tecnologias têm captado a atenção internacional 

desenvolvendo-se de modo a adaptar-se a outras regiões e recursos 

nomeadamente ao gás de xisto nos EUA e na Europa.  

As areias betuminosas canadianas são um recurso relativamente 

abundante e valioso, devido às suas características físicas e peso económico. 

Contudo, a sua exploração desperta polémica por causa dos impactos ambientais 

associados à sua exploração, alguns dos quais ainda não identificados. 

O mercado actual relacionado com areias betuminosas é praticamente 

limitado ao Canadá (produtor e consumidor), e aos EUA (consumidor), cujo 

desenvolvimento tem trazido enormes vantagens económicas ao Canadá e uma 

posição de relevo em termos de disponibilidade de recursos energéticos. As 

areias betuminosas do Canadá representam o principal petróleo não convencional 

produzido no mundo.  

Neste caso os óleodutos são de extrema importância, pois são eles que 

permitem a exportação do petróleo para os EUA, um mercado consumidor que se 

prevê que continue crescente; em 2007, os EUA importaram do Canadá 2,45 

milhões b/d, de um total de importações de 13,47 milhões b/d, ou seja, quase um 

quinto do total importado pelo país (EIA/DOE, 2008). Apesar deste benefício 

claramente económico para o Canadá, a exploração das areias betuminosas 

acarreta também vários problemas sendo o mais grave e mais visível a 

degradação ambiental. 

Sendo o Canadá a principal referência em petróleo não convencional 

(areias betuminosas), o conhecimento, e a tecnologia para exploração das 

mesmas fazem do Canadá um caso de estudo.  

A exploração das areias betuminosas levou a um crescimento do PIB39 (ano 

2000: 739,455,928,894; 2005: 1,164,179,473,990; 2010: 1,614,072,093,764; 2013: 

1,826,768,562,832) canadiano coincidente com o aumento de exploração.  

 

                                                           
39

Fonte Banco Mundial, valores em Usd.  
Disponível em: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
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IV.1 - O início das explorações 

 

Em 1951, Karl Clark e Sid Blair, pioneiros na exploração de areias 

betuminosas, descobriram a forma de separar o betume das areias em 1951. 

Contudo, comparativamente à produção de petróleo convencional este processo 

não é favorável, nem economicamente nem ambientalmente. No entanto, 

diversos sectores têm-se interessado em explorar as areias betuminosas por 

causa do seu enorme volume e potencial de produção de petróleo. Mais de 80 % 

das areias betuminosas do mundo localizam-se no Canadá, e este valor faz com 

que o Canadá se posicione como um dos três principais países no mundo em 

termos de volume de reservas de petróleo, depois da Arábia Saudita e da 

Venezuela, (Humphries, 2008). 

Nos primeiros anos de exploração de areias betuminosas, os processos 

eram bastante complexos, exigindo um grande esforço de trabalho humano. 

Entretanto, os métodos mais recentes para a recuperação do betume e sua 

posterior refinação baseiam-se numa indústria altamente tecnológica, 

principalmente com os avanços desenvolvidos em tecnologias para exploração in-

situ. 

Em termos comerciais o betume de Alberta é insuficiente em hidrogénio, 

pelo que é necessário efectuar a injecção de hidrogénio ou a remoção de carbono 

para se obter um produto adequado às exigências das refinarias preparadas para 

receber petróleo convencional. Tem também de ser adicionado um diluente para 

que o transporte se possa efectuar em oleodutos, cuja função é apropriar a 

viscosidade e densidade no transporte para as refinarias, (NEB, 2004). 
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IV.2- Escala e localização das areias betuminosas 

No Canadá, as areias betuminosas encontram-se na sua grande maioria na 

província de Alberta; Athabasca, Cold Lake e Peace River (figura 16). 

Figura 16: Depósitos de areias betuminosas em Alberta, Canadá. 

 

Extraído de: Associação canadiana de produtores de petróleo. 

Com as areias betuminosas o Canadá torna-se, atrás da Arábia Saudita e 

juntamente com a Venezuela, um dos maiores detentores de reservas de petróleo 

do mundo, com uma estimativa de potencial para mais de cem anos de produção 

e com reservas estimadas só na província de Alberta, de 170 mil milhões de 

barris, segundo o governo provincial40. 

Apesar de algumas divergências entre fontes nos valores estimados, é 

certo e inquestionável que as reservas canadianas (figura 17), são bastante 

relevantes e únicas porque são constituídas, na sua quase totalidade, por 

recursos não convencionais. Esta preponderância de recursos não convencionais 

no mercado, nomeadamente no mercado americano, representa em nossa 

opinião uma nova fase para a indústria energética. Mais cedo ou mais tarde estes 

recursos serão integrados na categoria de recursos convencionais.  

                                                           
40

 Disponível em: http://www.oilsands.alberta.ca/resource.html, consultado a 10 de Junho de 2013. 

http://www.oilsands.alberta.ca/resource.html
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Figura 17: Reservas mundiais de petróleo por país41 

Fonte: Oil and Gas Journal 
Disponível em: http://www.oilsandstoday.ca/whatareoilsands/Pages/WhatareOilSands.aspx 

 

A exploração das areias betuminosas é uma actividade muito importante 

para a economia e para a sociedade canadiana, sendo responsável por um 

significativo crescimento do PIB e inúmeras oportunidades de emprego, directas e 

indirectas. Contudo, acarreta também sérios problemas ambientais em que nem 

sempre os aspectos visíveis são os mais graves. Entre esses efeitos estão o 

aumento da emissão de gases de efeito de estufa, a destruição de habitats e 

florestas e a degradação de aquíferos numa difícil equação entre energia, 

economia e protecção do ambiente.  

Acesos debates têm ocorrido entre ambientalistas, lobbies ligados à 

exploração petrolífera e o Governo, mas a abundância de recursos e a existência 

do grande mercado consumidor – os Estados Unidos da América – pesam 

consideravelmente sobre os decisores políticos. 

                                                           
41

 Consoante as fontes consultadas o Canadá surge como o país com as segundas ou terceiras maiores 
reservas de petróleo no mundo, sendo os três países com maiores reservas Arábia Saudita, Canadá e 
Venezuela em todas as publicações. 

http://www.oilsandstoday.ca/whatareoilsands/Pages/WhatareOilSands.aspx
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São usadas duas formas de extracção do betume: por extracção mineira, 

usada em reservas até cerca de 75 metros de profundidade, e a produção in-situ 

em areias mais profundas (DEFFEYES, 2005). 

Actualmente, novas tecnologias usadas nas explorações in-situ (Vapour 

Extraction Process (VAPEX) e Toe-to-Heel-Air-Injection, (THAI)), se perspectivam 

com potencial para melhorar o processo de extracção do betume reduzindo 

custos e impactos ambientais (McKenzie-Brown, 2009, p. 24-26).  

 

IV.3 - Métodos de exploração 

Na província de Alberta usam-se dois métodos de exploração, que se 

diferenciam basicamente pela profundidade a que se encontra o recurso; o da 

mineração, até aos 75 metros de profundidade e o método in-situ para 

profundidades superiores a esse valor. Aproximadamente 80% do betume de 

Alberta encontra-se a profundidades superiores a 75 metros.  

Na fase de mineração (figura 18), as areias betuminosas, podem ser 
exploradas por pás eléctricas ou hidráulicas e efectuado o transporte através de 
camiões para um triturador, cyclofeeder42.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42

 Reservatório onde se misturam as areias com água quente de modo a obter uma densidade 
que permita a sua introdução no oleoduto. 

   Extraído de: http://www.theguardian.com/environment/2012/feb/23/eu-tar-sands-vote  

 

Figura 18: Pormenor de uma Exploração mineira de areias 
betuminosas 
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Seguidamente é adicionado um diluente às areias betuminosas para o seu 

transporte se poder efectuar quer por óleodutos quer por meios terrestres até às 

instalações de extracção do “betume”. A separação pode ser feita através de um 

processo de extracção à base de água, (ACR, 2004), onde é recuperável cerca de 

90% do betume. Este processo implica o uso de água quente (a 75⁰C) e produtos 

químicos que provoquem a separação do betume das areias; pode ser efectuada 

através de dois processos sequenciais: o primeiro, separando a espuma do 

betume (60% betume, 30% água e 10% sólidos finos), num recipiente de 

separação primário, (PSV); o segundo diluindo a espuma de modo a eliminar a 

maior quantidade possível de água e de sólidos, através de um solvente à base de 

nafta ou utilizando parafínicos. A grande diferença entre estes dois processos é o 

uso de centrifugadoras necessárias apenas com a utilização de solvente. Em 

termos económicos o uso de centrifugadoras é desfavorável e o produto gerado é 

menos limpo, (ACR, 2004).  

O processo in-situ consiste numa perfuração do solo e injecção de vapor no 

reservatório de areias, provocando um aquecimento do betume e baixando o seu 

grau de viscosidade o que facilita o seu bombeamento, num processo similar ao 

método convencional.  

Neste tipo de exploração in-situ o processo mais amplamente utilizado é o 

Estimulador Cíclico de Vapor, (CSS), mas apenas permite uma recuperação de 

betume na ordem dos 20 – 25%, enquanto através de Drenagem por Gravidade 

Assistida de Vapor, (SAGD, figura 19), a estimativa de recuperação situa-se até um 

máximo de 60%. Este último processo revela-se portanto mais vantajoso face ao 

primeiro, sendo mais recente e também mais eficiente no rácio vapor-betume 

extraído (steam-to-oil ratio, SOR), permitindo um menor consumo de energia (gás 

natural), no processo de extracção de “diluição” do betume, (NEB, 2004).  
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Figura 19: Ilustração de drenagem por gravidade assistida de vapor (SAGD)  

 Extraído de: http://surmontenergy.com/operations/ 

 

Duas recentes tecnologias vieram melhorar o processo de recuperação em 

termos de redução de custos e conservação dos recursos na extracção do betume 

são:  

a) (Vapour Extraction Process, VAPEX), Processo de Extracção a Vapor, que 

injecta solventes vaporizados, tais como propano e butano, para dentro do 

reservatório, de modo a obrigar à deslocação do betume para o poço de 

extracção. O uso de solventes vaporizados em vez de vapor, permite a 

extracção de betume sem necessidade de reciclagens e o tratamento de 

água, reduzindo assim as emissões de CO2. Em termos económicos a 

redução de custos através deste método é da ordem de 75 % nos custos de 

capital e de 50 % nos custos de operação, comparativamente ao processo 

SAGD. Além disso, pode permitir uma redução no consumo do diluente 

usado para mover o betume. 

b) Toe-to-Heel-Air-Injection (THAI, figura 20) é um novo método utilizado 

para a recuperação de betume in-situ, que consiste na injecção de ar 
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através de um poço vertical, cuja combustão vai provocar o movimento de 

betume que é bombeado através de um poço horizontal (NEB, 2004). O 

método THAI pode ser uma abordagem mais simples, mais barata e um 

substituto mais eficiente para o sistema SAGD, mas tem a desvantagem de 

aumentar significativamente as emissões de CO₂  por barril de produção, 

(McKenzie-Brown, 2009).  

Figura 20: Ilustração do processo THAI 

 

    Extraído de: http://thai-chem409.wikispaces.com/Technical+Background 

 

IV.4 - Processamento das areias betuminosas: valorização e refinação 

O processamento do betume consiste em duas etapas fundamentais: a 

coquefação ou produção de coque, processo que visa eliminar carbono e o 

hidrocraqueamento, processo que visa adicionar hidrogénio. A coquefação é uma 

técnica que fissura o betume através da aplicação de calor e catalisadores 

originando um petróleo mais leve, gás natural e coque. Hidrocraqueamento, o 

processo de utilização mais frequente no Canadá, visa também a transformação 

de petróleo em petróleo mais leve, mas com a especificidade de não produzir 

subprodutos de coque. O gás natural é usado na conversão para hidrogénio 

através da tecnologia de hidrocraqueamento. Como resultado obtém-se, petóleo 

sintético, Synthetic Crude Oil (SCO), qualidade equivalente ao petróleo leve, sem 

quaisquer resíduos e com um alto valor para o mercado, (Humphries, 2008).  
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Em 2008, o processamento de betume bruto em Alberta foi estimado em 

239 milhões de barris (38 milhões m³) de petróleo sintético (SCO), ou 653 mil 

barris dia (103.900 m³), o que significa que cerca de 59% do betume produzido 

em Alberta foi transformada em petróleo sintético, (ERCB, 2009). 

De acordo com o nível de valorização, a gravidade API (figura 21) do 

betume pode ser alterada, afectando a qualidade do petróleo bruto. Por exemplo, 

o betume de 20 a 25° API é usado para óleodutos através da melhoria parcial da 

sua qualidade. O nível de API do betume também pode ser valorizado para 

valores entre 30 e 43°, através de um procedimento de valorização completa, 

resultando num nível de qualidade que se aproxima do petróleo convencional.  

Figura 21: Espectro da densidade dos tipos de crude de Alberta 

 

                    Extraído de: Alberta Energia, Alberta Energy and Utilities Board, Technical Report OS nº1:   
                                          Markets and Pricing for Alberta Bitumen Production, Edmonton, 2007. 

 

Segundo os dados disponíveis, (Prebble, 2009), cerca de 60 % dos betumes 

produzidos em Alberta são transformados em produtos diversos, tal como 

petróleo sintético e, os restantes 40 %, são encaminhados para outras províncias 

do Canadá e dos Estados Unidos para processamento posterior.  

Existe uma grande tendência para integrar o processo de valorização com o 

de refinação, o que, tal como a exploração SAGD com capacidades de refinação, 

pode ter um efeito sobre a redução de custos, tanto para os produtores que usam 

o processo de mineração como a exploração in-situ. Portanto, se o 
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processamento de areias betuminosas continuar a ser bem-sucedido, no futuro, 

dependerá da eficácia da relação de custos operacionais com a transformação e 

refinação, (Humphries, 2008).  

A diferença de preços, entre petróleo pesado e petróleo leve, tem incitado 

os produtores de areias betuminosas a aumentar a capacidade das instalações de 

valorização. Por exemplo, quando o preço do petróleo pesado foi de 12 Usd por 

barril no início de 2006, (Humphries, 2008), o petróleo leve foi de 67 Usd por 

barril no mesmo período, (TradingCharts43). A diferença de preço era de 38 % em 

Março de 2006, mas aproximou-se dos 16 % em Março de 2009, (NEB, 2009). 

Essa volatilidade de diferenças do preço do petróleo pode trazer vários 

problemas, nomeadamente excesso de custos dos projectos de mineração 

integrada ou problemas associados à sua expansão, à falta de trabalhadores 

qualificados ou ao nível da engenharia, (Humphries, 2008). Por outras palavras, a 

diferença de preços pode desempenhar um papel significativo no processo de 

tomada de decisão, incluindo a possibilidade de construir mais infra-estruturas 

(upgraders), ou a ampliação/construção de óleodutos. Portanto, uma análise de 

previsão associada às diferenças de preço deve ser realizada em termos de 

eficiência de custos antes da construção ou expansão de novas instalações e 

infra-estruturas. 

IV.5 - Custos e análise de mercado 

Os custos e a análise de mercado devem ser considerados como um factor 

central para compreender o valor das areias betuminosas e o seu potencial de 

mercado. Para tal, concentremo-nos nos custos operacionais, na análise da 

localização e capacidade das refinarias no Canadá e na sua inter-relação com os 

óleodutos que transportam petróleo bruto deste país para os Estados Unidos da 

América. 

Os custos operacionais de abastecimento podem ser considerados como 

despesas correntes relacionadas com a operação. Na indústria das areias 

                                                           
43

 Sítio de internet que divulga as cotações de recursos energéticos e outros 
(http://www.tradingcharts.com/). 
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betuminosas, os custos operacionais compreendem a remoção do solo de 

cobertura ou decapagem, a mineração, a extracção, o transporte hídrico, o 

tratamento químico e a eliminação de resíduos. Junta-se a isso, o custo da 

energia, a distância de transporte e a manutenção das infra-estruturas, 

(Humphries, 2008). 

Custos de fornecimento, (também designados custos totais), são um factor 

importante na decisão do potencial económico das areias betuminosas. De 

acordo com o glossário da National Energy Board (NEB, 2006), os custos de 

fornecimento devem representar todos os custos relacionados com a exploração 

dos recursos e devem incluir os custos de capital, os custos operacionais, os 

impostos e royalties e a percentagem de retorno sobre o investimento (ROI).  

Ambos os custos diminuíram consideravelmente desde a década de 70 do 

séc. XX. Nesse período, os primeiros custos de fornecimento foram avaliados à 

época em aproximadamente 35 USD por barril. Melhorias contínuas nos 

processos resultaram em reduções substanciais desses custos, devido, em 

particular, a duas inovações no processo de produção durante os anos 90: 

camiões e escavadoras com mais flexibilidade, robustez e eficiência, a que se 

seguiu um transporte mais eficiente das areias betuminosas para as plantas de 

processamento, efectuado através correias transportadoras em vez de barcaças 

(idem, 2004). 

Os custos operacionais de produção não convencional de areias 

betuminosas são 30 % superiores quando comparados com os a produção 

convencional, no entanto, o custo total por barril de petróleo é menor, pois os 

royalties e os impostos sobre areias betuminosas são mais baixos, (Humphries, 

2008).  
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IV.6 - Mercado canadiano 

Os elevados preços do petróleo nos últimos anos têm sido o principal 

motor do aumento de exploração das areias betuminosas. Os produtores têm sido 

confrontados com dificuldades em decidir se devem ou não expandir os óleodutos 

já existentes e atender às necessidades de procura potencial de novos mercados. 

No Canadá, os principais mercados para o petróleo bruto encontram-se 

actualmente nas províncias de Alberta, British Columbia, Saskatchewan e Ontário. 

A Associação Canadiana de Produtores de Petróleo, (CAPP, 2009), estima que a 

oferta total de petróleo bruto em refinarias no Canadá cresça dos cerca de 2,4 

milhões de barris por dia, produzidos em 2008, para 3,3 milhões de barris por dia 

em 2015. Note-se que na Avaliação do Mercado de Energia segundo o National 

Energy Board, em 2006, as refinarias no Canadá operavam a mais de 90 % da 

capacidade. 

IV.7 - Mercado dos EUA 

Os Estados Unidos, com uma capacidade de refinação de cerca de 18 

milhões de barris por dia, são o maior mercado para as exportações de petróleo 

do Canadá, mas continuam a aumentar a sua capacidade de refinação. Em 2008, o 

Canadá tornou-se o maior exportador de petróleo para os Estados Unidos, 

superando o México e Arábia Saudita, com quase 1,9 milhões de barris por dia, o 

equivalente a cerca de 19 % do total das importações de petróleo norte-

americanas. Desse volume, 1,7 milhões de barris por dia foram extraídos em 

Alberta, (CAPP, 2009). O Edmonton Journal (2008) refere que as exportações de 

Alberta representam em torno de 30 % da refinação efectuada pelos EUA. De 

acordo com o National Energy Board (NEB), 75 % do petróleo não convencional do 

Canadá é exportado para os Estados Unidos e entregue à Petroleum 

Administration for Defense District II44, entidade localizada no Centro-Oeste dos 

EUA, que tem vindo a aumentar a sua capacidade de refinação para obter maiores 

                                                           
44

  Administração de Petróleo para a Defesa, Distrito II, constituída durante a II Guerra Mundial, com a 
finalidade de organizar e distribuir o petróleo para cinco distritos dos EUA. 
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volumes de petróleo não convencional do Canadá, o que revela a importância 

estratégica deste recurso para os EUA.  

Note-se que a capacidade de refinação dos EUA deverá crescer de 18 

milhões de barris por dia em 2008 para cerca de 19,3 milhões de barris por dia em 

2030 o que, mesmo assim, deverá ser insuficiente face ao acréscimo de produção 

do Canadá. Em, 2030 o Canadá deverá atingir uma produção na ordem dos 5 

milhões de barris por dia e se a estrutura das exportações se mantiver, os Estados 

Unidos da América deverão importar cerca de 4,5 milhões de barris por dia, ou 

seja, cerca de 30 % do total de importações de petróleo efectuadas por aquele 

país, (NEB, 2004).  

IV.8 - Óleodutos  

Os óleodutos têm sido a principal ligação entre os produtores canadianos 

de petróleo, a montante, e as refinarias a jusante, sendo a maneira mais fiável e 

eficiente de transporte do petróleo bruto em Alberta. A maioria dos óleodutos 

transporta petróleo principalmente para as cidades de Edmonton e Hardisty, 

locais que desempenham um papel importante na distribuição do petróleo bruto 

desta província para outras áreas do Canadá e para os Estados Unidos da América 

(ERCB, 2009).   

No Canadá, as areias betuminosas são actualmente transportadas, de 

modo diluído, através de dois grandes óleodutos, o Athabasca e o Corridor, para 

as refinarias em Edmonton. Depois, o petróleo é encaminhado pelos vários 

óleodutos existentes para os Estados Unidos. Tanto o Athabasca como o Corridor 

têm capacidade para cerca de 570 mil e 200 mil barris por dia, respectivamente. 

Essas capacidades estão prestes a atingir os seus limites, (Humphries, 2008). 

A “hub” Edmonton tem capacidade para mais de 6,5 milhões de barris, (1 

milhão de m³), de armazenamento para os diversos tipos de petróleo bruto 

distribuídos a partir daqui através de óleodutos, (NEB, 2004). Com o aumento 

estimado da produção e a expansão do mercado dos EUA será necessário 

expandir os óleodutos.  
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Actualmente, as exportações de petróleo bruto do Canadá são efectuadas 

através de três óleodutos (figura 22). O Enbridge, com origem em Edmonton, é o 

óleoduto de petróleo bruto mais longo do mundo. Transporta petróleo bruto 

entre o oeste do Canadá para o centro-oeste dos EUA e leste do Canadá. O Kinder 

Morgan, desde Hardisty, (Alberta, Canadá), até Casper, (Wyoming, EUA), onde se 

conecta ao óleoduto Platte, que se estende ao longo do rio Wood, em Illinois, 

(EUA). O óleoduto Kinder Morgan Trans Mountain, (Terasen), fornece petróleo 

proveniente de Edmonton, (Alberta, Canadá), para os mercados e refinarias na 

British Columbia e Puget Sound, (Washington, EUA), (ERCB, 2009).  

Figura 22: Óleodutos e distritos Norte Americanos (EUA) 

 

Extraído de: Oil and Gas Journal,  
Disponível em:  http://www.ogj.com/articles/print/volume-108/issue-      
                           25/technology/continued-alberta.html 

Novos projectos de óleodutos têm sido propostos, alguns deles 

concretizados, permitindo um aumento das exportações de petróleo do Canadá 

para os Estados Unidos. Com esse aumento, a indústria terá que considerar 

alguns desafios associados, incluindo os preços do petróleo, os custos dos 

projectos, o transporte e a capacidade dos óleodutos (NEB, 2006). 
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IV.9 - A exploração de areias betuminosas e os danos ambientais 

Alguns dos mais graves impactos da exploração das areias betuminosas são 

ambientais. Apesar das areias betuminosas apresentarem um enorme potencial 

enquanto principal mais-valia energética do Canadá, o país deverá sofrer graves 

problemas ecológicos decorrentes da dimensão dos recursos existentes (ser uma 

superpotência em recursos energéticos) e dos processos utilizados. Portanto, os 

impactos ambientais relacionados com areias betuminosas devem ser 

cuidadosamente considerados e analisados. 

As areias betuminosas distribuem-se por uma área com 140.000 km², no 

nordeste de Alberta. Em Dezembro de 2007, cerca de 4.000 acordos de 

exploração de areias betuminosas tinham sido efectuados, cobrindo uma área de 

64.919 km² (Alberta Energy, 2008). O desenvolvimento de petróleo e gás, assim 

como outros desenvolvimentos industriais em áreas de floresta boreal, têm 

impactos muito significativos sobre a paisagem e nos ecossistemas boreais. 

Estradas, gasodutos, óleodutos e minas a céu aberto perturbam e afectam muitas 

espécies selvagens que dependem da floresta em áreas cada vez mais extensas. 

Só entre 1995 e 2002, o sector energético de Alberta reclamou anualmente uma 

média de 470 km² da floresta boreal (Dyer, 2008). 

A produção de areias betuminosas do Canadá está a entrar num período de 

forte crescimento e expansão e diversas questões estão a preocupar os 

canadianos, nomeadamente, a emissão de gases de efeito estufa (GEE), a 

destruição de extensas áreas do país, e a integridade dos recursos hídricos que, 

embora abundantes, devem ser protegidos. 

As novas tecnologias, Vapour Extraction Process (VAPEX) e Toe-to-Heel-Air-

Injection, (THAI), e o contínuo investimento estratégico em I&D têm permitido 

mitigar alguns impactos ambientais ao nível da exploração dos recursos 

energéticos. Os avanços obtidos permitiram já reduzir, de forma bastante 

substancial, o efeito negativo que a sua exploração tem sobre o meio. Embora 

continuem ainda a ser lesivos para o ambiente, realça-se o longo caminho já 

percorrido, no sentido de reduzir esses efeitos nefastos para níveis idênticos aos 

das explorações convencionais. 
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IV.9.1 - Destruição de florestas e habitats 

A maioria das florestas do Canadá é de propriedade pública e está sob a 

jurisdição provincial ou territorial (NRCAN, 200845). Como resultado, o governo 

provincial é o grande responsável por zelar pelo desenvolvimento sustentável dos 

recursos; Alberta tem cerca de 38 milhões de hectares de florestas  boreais cada 

vez mais fragmentadas e sofrendo os efeitos da exploração de hidrocarbonebtos 

ao nível do solo, dos recursos hídricos e do ecossistema no seu conjunto. 

A destruição da 

superfície, através de 

operações de exploração e 

processamento de betume 

derivado da mineração, 

inclui o desmatamento e a 

remoção de extractos da 

superfície e do solo. Essas 

actividades resultam em 

desmatamento de florestas 

e bosques, com impacto 

negativo sobre as 

populações de peixes e 

espécies selvagens. Tem-se verificado também o abandono de grandes extensões 

de terra, que ficam a aguardar que os processos naturais possam restabelecer a 

paisagem. Legalmente, todos os operadores de extracção das areias betuminosas 

são obrigados, a preservar o ambiente para que este tenha uma capacidade 

ecológica pelo menos igual à que tinham antes das operações de exploração. O 

processo in-situ, mais localizado, apresenta menos desvantagens neste aspecto, 

uma vez que é muito menos prejudicial em termos de danos superficiais para as 

florestas, a fauna e a flora, (NEB, 2004). 

                                                           
45

 Natural Resources Canada,  From Impacts to Adaptation: Canada in a Changing Climate, 2008 
(Disponível em: http://www.nrcan.gc.ca/environment/resources/publications/impacts-
adaptation/reports/assessments/2008/10253) 

Extraído de: 
http://www.capp.ca/getdoc.aspx?DocId=193754&DT=NTV 

Figura 23: Impactos na paisagem provocados por uma 
exploração de areias betuminosas 
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IV.9.2 - Emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) 

A indústria das areias betuminosas contribuem anualmente com quase 40 

milhões de toneladas de GEE, apesar das emissões de GEE, por barril de petróleo 

proveniente das areias betuminosas estarem a diminuir (figura 24), globalmente 

tendem a aumentar significativamente, uma vez que, os valores de produção têm 

aumentado (figura 24).  

Figura 24: Projecção de GEE derivados das areias betuminosas 

   Extraído de: Instituto Pembina, disponível em: NEB, 2006: Opportunities and Challenges to 2015. 

Os industriais de areias betuminosas têm procurado reduzir as emissões de 

GEE registando já um decréscimo de 27% no CO₂, desde 1990, de acordo com um 

estudo da CAPP (2008). Actualmente, a captura de carbono e a tecnologia de 

armazenamento (CCS46) tem recebido atenção por parte dos governos, dos 

responsáveis da indústria e de cientistas que procuram desenvolver processos 

cada vez mais eficientes e menos poluentes. 

IV.9.3 - Água 

As operações de exploração de areias betuminosas, tanto de mineração 

como de perfuração in-situ, requerem grandes volumes de água, variando entre 

duas unidades e meia e quatro unidades de água por cada unidade de betume 

produzido. O principal desafio para o processo são as instalações de tratamento 

                                                           

46
 Captura e armazenamento de carbono, Carbon capture and storage (CCS). 
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de água junto do processamento das areias betuminosas com vista à sua 

reciclagem (figura 25).  

Os aquíferos subterrâneos são usados como fonte de água para o processo 

e um procedimento operacional “normal” é a colocação da água utilizada em 

aquíferos profundos.  

A decisão de utilizar águas superficiais ou subterrâneas está directamente 

dependente da sua disponibilidade. Em 2003, na província de Alberta criou-se 

uma comissão para encontrar formas de reduzir o consumo de água doce na 

indústria do petróleo e do gás. Foram colocados limites legais ao volume de água 

doce que as empresas estão autorizadas a usar, resultando daí uma substituição 

da água doce pela água salobra (NEB, 2004). 

Figura 25: Bacias de águas de rejeição junto ao rio Athabasca 

 

Extraído de: Instituto Pembina, The Water That Bind Us: Transboundary Implications of Oil 
Sands Development. 2009.  

 

O uso intensivo de água pela indústria de areias betuminosas é uma das 

grandes preocupações, pois o insuficiente abastecimento de água e a sua rejeição 

inadequada podem causar graves danos à qualidade da água no Canadá.  

Para um barril de betume obtido em Alberta através do processo de 

mineração de superfície, dois a três barris de água eram retirados do rio 

Athabasca (Humphries, 2008), embora cerca de 85 % desta água seja reciclada 

(CAPP, 2008). Com a tecnologia in-situ o consumo de água reduziu-se 

consideravelmente, sendo necessário apenas de 9/10 de um barril de água por 

cada barril de betume obtido (Prebble, 2009). Além disso, cerca de 90 a 95 % da 

água consumida através do processo de SAGD é reciclada, (Humphries, 2008). 
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Para minimizar o consumo de água doce, nos projectos de in-situ metade da água 

utilizada é subterrânea e salina. Apesar destas melhorias, o consumo de água na 

indústria de areias petrolíferas é ainda muito elevado em comparação com o 

registado na produção de petróleo convencional, em que cada barril de petróleo 

convencional requer apenas um a três décimos de um barril de água (Prebble, 

2009). 

Como é expectável que a produção de areias betuminosas no Canadá 

aumente rapidamente, o consumo de água também deverá crescer a um ritmo 

acelerado, criando preocupações acrescidas quanto ao volume de água 

diariamente necessário e à sua reintrodução no ecossistema, problema que ainda 

parece longe de uma solução aceitável.  
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IV.11 - Canadá 

As reservas do Canadá compreendem, aproximadamente, 765 milhões de 

m³ de petróleo bruto convencional, 200 milhões de m³ de gás natural liquefeito e 

2.508 milhões de m³ de areias betuminosas. Sendo as areias betuminosas o 

principal recurso energético canadiano (figura 26), e uma das mais importantes 

reservas a nível mundial, colocando o Canadá como uma referência mundial ao 

nível dos hidrocarbonetos. 

Figura 26: As maiores reservas de petróleo no mundo em 2011  
                  (mil milhões de barris) 

Extraído de: Alberta Energia  
Disponível em: http://www.energy.alberta.ca/oilsands/791.asp 

 
 

O Canadá aproveitou claramente a conjuntura que lhe foi favorável no 

desenvolvimento da exploração das areias betuminosas: a alta de preços do 

petróleo, com o preço do barril acima dos 100 USD; o grande mercado 

consumidor próximo, os EUA, e um forte investimento no desenvolvimento 

tecnológico, que permitiram não só reduzir os custos operacionais mas também 

os impactos ambientais por barril de petróleo produzido. A exploração in-situ 

constitui actualmente, a grande matriz exploradora para as reservas canadianas, 

pois além de permitir explorar com mais eficiência, e menores impactos 

ambientais, permite também ter acesso a um volume de recurso superior, ou 

http://www.energy.alberta.ca/oilsands/791.asp
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seja: explorar mais e obter mais dividendos económicos com menos danos 

ambientais unitários. 

De modo a ilustrar a evolução canadiana na relação entre variantes 

tecnológicas e ambientais (figura 27), bem como sintetizar os aspectos mais 

relevantes das areias betuminosas, passamos a analisar os apectos que nos 

parecem mais relevantes. 

Destacamos primeiro os aspectos ambientais correlacionados com a 

evolução tecnológica inerente a este tipo de explorações. Salientando que, em 

princípio, quanto mais avançada é a tecnologia aplicada menor serão os impactos 

ambientais que advêm deste tipo de explorações. 

Intrinsecamente relacionado com os aspectos ambientais está o tipo de 

exploração: mineração ou explorações in-situ.  

O recurso passível de ser explorado através de mineração situa-se na 

ordem dos 20 %, sendo explorável até cerca de 75 metros de profundidade. Este 

tipo de exploração foi a primeira a ser utilizada na exploração de areias 

betuminosas e requerem pouca tecnologia; baixa eficiência de exploração. Sendo 

também um tipo de exploração mais invasivo e pouco avançado 

tecnologicamente daí advêm altos impactos ambientais. 

Com o avanço tecnológico, a exploração in-situ começou a ser a mais 

utilizada. No esquema ilustrativo foi escolhido o ano de 2010 como o ano de 

inversão: maturidade tecnológica, rentabilidade das explorações, menos impactos 

ambientais (por barril de petróleo), e acesso a mais recurso. 

Calcula-se que cerca de 80 % das areias betuminosas se encontram a mais 

de 75 metros de profundidade. As explorações in-situ tornaram possível explorar 

esse recurso. O acesso a esse recurso através da exploração in-situ bem como as 

duas tecnologias mais recentes neste processo, SAGD e THAI, permitiram ao 

Canadá afirmar-se definitivamente como uma potência energética com as suas 

areias betuminosas na província de Alberta.  

O processo in-situ, destaca-se pelas suas vantagens em relação ao processo 

de extracção pela mineração: mais evoluído tecnologicamente, menos invasivo, 



 
81 

mais produtivo e rentável, com alta eficiência na exploração e menos impactos 

ambientais. 

Figura 27: Esquema ilustrativo da relação entre desenvolvimento tecnológico e impactos 
ambientais.   

Fonte: Elaboração própria. 

 

A grande vantagem competitiva do Canadá é a tecnologia; ou seja, uma 

constante preocupação em desenvolver técnicas e métodos que permitam não só 

uma maior rentabilidade económica, mas também uma redução dos impactos 

ambientais. 

A tecnologia ou mais propriamente as bases da tecnologia nomeadamente 

para explorações in-situ não é nova, mas uma melhoria constante dos processos 

tem permitido a sua actualização e o surgimento de outras que se perspectivam 

capaz de aproximar os impactos ambientais resultantes deste tipo de exploração 

ao das explorações convencionais. 

O processo THAI, sendo o mais recente e mais avançado tecnologicamente, 

perspectiva-se como capaz de suprir algumas das grandes preocupações da 

sociedade canadiana, ou seja, diminuir o consumo de água, de gás e também os 

impactos ambientais. Ambientalmente a redução dos impactos ambientais, 

nomeadamente nas florestas boreais, permite uma maior aceitação pela 
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sociedade, o que além de reduzir custos no gás, na água e em outros produtos 

necessários à exploração, desenvolve economicamente a região gerando 

empregos directos e indirectos, bem como pessoas altamente qualificadas em 

I&D.  

A conjugação dos factores económicos, ambientais e energéticos tem 

permitido ao Canadá exportar não só produto, o petróleo, mas também o 

conhecimento e a tecnologia associada. O acréscimo de conhecimento científico 

no Canadá, nomeadamente através de Alberta Reserach Council47, permitiu à 

indústria canadiana adaptar os seus métodos de exploração quer a outros 

recursos quer a outras regiões. O Canadá perspectiva-se assim não só como uma 

grande potência em termos de produção de petróleo, mas como uma grande 

potência em tecnologia de exploração de recursos energéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Centro de Investigação e Desenvolvimento da província de Alberta, destinado ao sector energético 
incorporando iniciativas públicas e privadas. 
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V – Considerações finais 

 

O objectivo inicial proposto foi avaliar o potencial da exploração não 

convencional de recursos energéticos na actualidade, tendo como referência a 

província de Alberta (Canadá), que constitui uma das principais áreas de 

exploração deste tipo de recursos a nível mundial.  

Na análise do potencial dos recursos não convencionais, nomeadamente no 

que respeita à exploração de gás de xisto e de areias betuminosas, evidenciamos 

que os mesmos se constituem fundamentais no mercado energético, sendo a sua 

exploração muito dependente de inovações tecnológicas. 

Estas inovações baseiam-se, nomeadamente, nos processos utilizados, THAI e 

SAGD, na exploração das areias betuminosas em Alberta (Canadá), e na 

perfuração horizontal e a fracturação hidráulica, na exploração de gás de xisto, da 

qual é exemplo os EUA.  Estes métodos extractivos permitem o acesso a recursos 

que até o início da primeira década do século XXI não eram passíveis de serem 

explorados.  

A crescente utilização de métodos não convencionais relaciona-se com a 

crescente necessidade do mercado (energético) e o declínio de algumas reservas 

de recursos convencionais (como é o caso do Mar do Norte), bem como os 

elevados preços do petróleo. 

A província de Alberta (Canadá) é um caso singular quando comparado com 

outras regiões. O Canadá passou de um produtor de petróleo praticamente sem 

relevância no mercado energético para um dos maiores produtores e um dos 

países com as maiores reservas a nível mundial, num espaço temporal reduzido.  

Os EUA, com o gás de xisto, tornaram-se praticamente independentes em gás 

natural, proporcionando energia mais barata no seu País e com perspectivas de 

também exportar, ao invés do que tem sido a sua matriz de um grande 

importador.  
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Através dos casos acima referidos conclui-se que os recursos “não 

convencionais” se encontram cada vez mais presentes na matriz energética 

mundial e que o seu peso tem sido crescente nas últimas décadas. 

Em síntese, com esta dissertação pudemos verificar que:  

1.º A exploração de recursos não convencionais está associada a 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos ao alcance apenas de um pequeno 

número de empresas e países.  

2.º O valor das reservas de petróleo e de gás a nível global tem-se alterado 

substancialmente dependendo não só da instituição responsável que a divulga e 

analisa como também de estratégias políticas e tecnologias de exploração. 

Laherrère (1998 e 2003), alertou para a influência política na estimativa de 

reservas, situação que também defendemos, mas para nós, devem acrescentar-se 

também as tecnologias de exploração: numa certa data com uma certa tecnologia 

é possível recuperar uma parte desse recurso; numa data posterior, com 

tecnologia mais avançada, a possibilidade de exploração desse recurso aumenta 

em consonância com os avanços tecnológicos registados com as condições que 

lhe estão associadas (mercado, preços, etc.).  

3.º Os recursos não convencionais têm a sua exploração dependente dos 

custos operacionais e do valor dos combustíveis fósseis. Com o valor de 

referência do barril de petróleo a 100 USD, existe quem defenda que as areias 

betuminosas já podem ser consideradas recursos convencionais48, teoria 

sustentada nos avanços tecnológicos e no preço actual do barril de petróleo. 

4.º O exemplo canadiano é único em termos de exploração de recursos, 

não só pela escala, mas também pela aplicação de tecnologia de ponta. Tal 

projecto só foi possível graças à vontade do governo em investir no sector e à 

criação de condições que permitiram a sua concretização, incluindo a existência 

de um grande mercado consumidor desses recursos: os EUA. 

                                                           
48

 GREENE (2006) e SODERBERGH (2007) 
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5.º Enquanto não se generalizar a utilização da tecnologia, que permite a 

extracção deste tipo de recursos, fica adiada a sua exploração nas diversas 

regiões onde a sua existência está comprovada. 

6.º Nas próximas décadas, os recursos não convencionais, podem 

representar uma fatia considerável do fornecimento mundial de energia. Para já, 

a sua possibilidade de extracção elevou, consideravelmente, as estimativas do 

volume das reservas mundiais de petróleo e de gás.  

7.º No caso europeu, a dependência energética externa e o declínio da 

produção do Mar do Norte (Reino Unido), poderão ser um incentivo à exploração 

deste tipo de recursos, podendo ser, provavelmente, uma das regiões que 

seguirão o exemplo canadiano, beneficiando da experiência ali acumulada.  

8.º A exploração de recursos não convencionais na Europa terá sempre 

uma forte oposição de ambientalistas e de parte da opinião pública, por causa 

dos maiores riscos ambientais que lhe estão associados. 

9.º O gás de xisto poderá ter um impacto significativo sobre a actual 

dependência europeia de fornecimento do gás da Rússia, mas, para que isso seja 

possível, a UE precisa tomar medidas nesse sentido. Em primeiro lugar, os 

Estados-Membros têm de criar um regime adequado e atraente, de modo a 

incentivar o investimento em explorações de gás de xisto.  

10.º Dados os volumes estimados de recursos de gás não convencional na 

Europa, as perspectivas para o desenvolvimento deste sector parecem 

promissoras; o Gás de xisto não só fornece uma oportunidade para melhorar a 

segurança energética no sector de fornecimento de gás através de um aumento 

da auto-suficiência, mas também permite que a União Europeia possa reduzir as 

suas emissões de CO₂  e aumentar a competitividade da sua economia. 

11.º Embora existam reservas de gás de xisto na Europa e em outras partes 

do mundo, o potencial total permanece desconhecido do público em geral e mais 

e melhores estudos serão necessários para avaliar realmente o potencial deste 

recurso energético no mercado global.  
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12.º As fontes energéticas baseadas em recursos não convencionais que 

abastecerão o mercado são mais difíceis de alcançar do que as fontes energéticas 

do século XX e os processos necessários para extraí-los são mais invasivos. Os 

impactos ambientais relacionados com este tipo de explorações são superiores 

aos das explorações convencionais, daí que se tenha que evoluir para responder à 

questão mais importante do nosso tempo: o ambiente. 

13.º As implicações para o debate sobre as alterações climáticas são ainda 

mais preocupantes. O petróleo iria terminar e o recurso a energias renováveis 

seria obrigatório. Numa fase de recursos energéticos “abundantes” (petróleo e 

gás) a questão das renováveis ganha outra dimensão; as renováveis crescerão 

como complemento, mas não como substituição de recursos fósseis.  A previsão 

que neste século se mantenha a matriz energética do século passado, com 

abundantes recursos de origem fóssil, tem na sua base a crescente procura de 

energia por regiões com economias em crescimento que “absorvem” toda a 

energia disponível, como são exemplo a China e a Índia. 

14.º Até muito recentemente, a ideia generalizada era que o petróleo se 

estava a esgotar. A ascensão de mercados emergentes (China como principal 

actor), com o seu elevado consumo energético, foi mais um motivo para que se 

pensasse que teríamos menos petróleo no futuro do que o que dispomos 

actualmente. Porém, tecnologias como as apresentadas anteriormente (in-situ, 

THAI), encaminhamo-nos para uma nova era em que se perspectiva uma relativa 

abundância. 

15.º Grande parte do “novo” petróleo está a ser explorado graças a uma 

“revolução” tecnológica que colocou depósitos de difícil extracção ao alcance de 

serem explorados: areias betuminosas do Canadá, petróleo de xisto nos Estados 

Unidos e o petróleo do pré-sal no Brasil. A isto juntam-se as explorações de gás 

de xisto nos EUA e no Canadá. 

A consideração final a tirar para a nova era de recursos energéticos 

prespectiva-se com a crescente procura de soluções energéticas. Os recursos de 

origem fóssil continuarão a ser base do fornecimento energético, mas as suas 

origens tendem a diversificar, quer geograficamente quer geologicamente. As 
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restantes fontes energéticas crescerão a par com a procura, mas num regime de 

complementaridade.  

Actualmete parece haver uma só certeza: não haver certezas. 

 

 “Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a 

capacidade de fornecimento de petróleo está a crescer em todo o 

mundo a um nível sem precedentes que poderá ultrapassar o 

consumo”, - Leonardo Maugeri
49
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 MAUGERI, L., Oil: The Next Revolution, The unprecedented upsurge of oil production capacity 
and what it means for the world, Harvard University. EUA, 2013. 
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