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A diversificação da matriz energética mundial implica na aplicação de diferentes técnicas 
exploratórias de novos recursos fósseis, antes economicamente inviáveis, disponibilizando-os 
como novas fontes energéticas, por vezes mais limpas e eficazes. O gás em folhelho (shale 
gas) surge potencialmente dentre estas fontes, utilizado em países como os EUA, 
apresentando menores índices de emissão de poluentes e ocorrendo em países ricos e em 
emergentes. No Brasil, também desponta com notoriedade; entretanto, enfrenta dificuldades 
devidas ao seu principal método de extração: o fraturamento hidráulico (fraking). Sendo um 
recurso não convencional, necessita de técnicas especiais para sua extração, destacando-se a 
perfuração direcional associada ao fraturamento, injetando na subsuperfície de uma mistura de 
água, areia e produtos químicos, objetivando o aumento da permeabilidade da rocha. É uma 
técnica de intensa invasão e pode desencadear uma sequência de desiquilíbrios ambientais, 
como contaminação de lençóis freáticos e indução de sismicidade local. Os riscos decorridos 
da aplicação deste método levaram a sua suspensão em alguns países; no Brasil, isto ocorreu 
pela concessão, na 12ª Rodada de Licitações da ANP, de 11 blocos potenciais à acumulação 
de recursos não convencionais, sem estudos prévios de impactos ambientais e 
estabelecimento de diretrizes para a exploração. Pressionado, o Congresso Nacional interviu 
com a elaboração do Projeto de Lei nº 6.904/2013, do Deputado Federal Sarney Filho, 
denominado “Moratória Ambiental”. Utilizando o Princípio da Precaução (Conferência Rio-92) e 
o Artigo 225 da Constituição, previu a paralização na exploração de reservatórios não 
convencionais e a interrupção no emprego do fraturamento hidráulico no país por um período 
de cinco anos. A Moratória levou a ANP a publicar a Resolução nº 21, de 10/04/2014, 
determinando os requisitos fundamentais para a segurança operacional e preservação do 
ambiente no uso do fraturamento, refletindo como primeiro ponto positivo de sua aplicação, 
pois abriu precedentes para a elaboração de uma legislação coerente para a exploração não 
convencional no país. A Moratória também disponibilizou tempo para realização de estudos de 
viabilidade econômica da utilização do gás em folhelho no Brasil, visto que sua demanda pode 
ser suprida por alternativas menos problemáticas, além de estimar o poder do gás em atender 
o consumo energético nacional. Incentivou a promoção de pesquisas para detecção dos 
impactos associados à exploração do gás e o desenvolvimento de mecanismos de mitigação. 
Contudo, a Moratória afastou empresas ligadas ao setor petrolífero e gás natural, devido à 
rigidez e ao teor retrógrado da legislação, resultando em perda de investimentos e 
prejudicando a geração de empregos para diferentes níveis de instrução. Também evidenciou 
um retrocesso à inserção de novas fontes energéticas na matriz nacional e o desenvolvimento 
de tecnologia própria para extração, impedindo a execução de qualquer teste exploratório em 
bacias não convencionais, deixando o país tecnologicamente atrás de economias como a 
chinesa e a argentina. Enfim, propiciou a manutenção dos altos preços do gás no Brasil, 
impossibilitando a injeção de grande quantidade do recurso no mercado (levando em 
consideração o potencial das reservas nacionais), o que levaria sua oferta e reduziria seu 
preço no setor econômico. 
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