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Resumo: O “fracking” ou fraturamento hidráulico é uma técnica de extração de gás e óleo naturais armazenados no interior das rochas, que apresenta elevado risco de ocorrência de diversos impactos ambientais para as regiões próximas às áreas de extração, podendo afetar 
tanto as populações das áreas diretamente exploradas como de todo o entorno, configurando inclusive situações de potencial injustiça ambiental. Neste estudo, será apresentada a técnica 
do “fracking” e os riscos ambientais envolvidos, o conceito de justiça ambiental e sua correlação com a técnica apresentada, bem como um breve estudo das legislações pertinentes, nacionais e estrangeiras. 
 Palavras-chave: “Fracking”; danos ambientais; justiça ambiental. 
 Abstract: Fracking or hydraulic fracturing is a technique for the extraction of natural gas and 
oil stored inside the rocks, which presents a high risk of several environmental impacts occurring in the regions near the extraction areas, which can affect both the populations of the areas directly exploited as from the whole environment, configuring even situations of potential 
environmental injustice. In this study, the fracking technique and the environmental risks involved will be presented, the concept of environmental justice and its correlation with the 
presented technique, as well as a brief study of the relevant national and foreign legislation.    Key-words: Fracking; environmental damage; environmental justice.   
 
1. INTRODUÇÃO 
O fracking ou fraturamento hidráulico é uma técnica de exploração do gás de folhelho3 já 
difundida em vários países há algumas décadas. A exploração desse gás é encarada como 
uma alternativa para reduzir a dependência de muitos países ao petróleo, assim como para 
alavancar o desenvolvimento regional e tornar o mercado mais competitivo. 

                                                 
1 Graduanda do curso de Direito, cursando o 4º ano na Universidade Estadual de Londrina. Brasil. 
Endereço eletrônico: anapaula.anpp@gmail.com 
2 Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina; Especialista em Direito Constitucional 
pela Universidade Estadual de Londrina; Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 
pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Advogada em Londrina-PR. Brasil. Endereço eletrônico: 
priscyllalimaadv@gmail.com 
3 O gás de folhelho ou gás de xisto é o gás natural obtido de forma isolada ou associada ao petróleo, 
utilizando para tanto estimulação específica que é o fraturamento hidráulico, uma vez que este gás 
tem como característica a baixa permeabilidade. (COMITÊ, 2016, p. 110) 
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No entanto, apesar das vantagens econômicas que esta exploração traz, ainda existe muita 
insegurança por alguns segmentos da sociedade, uma vez que a exploração não-
convencional4 comporta diversos riscos de danos incertos, apresentando diversas 
implicações sociais para determinados grupos da sociedade. 
Assim, para realizar uma breve análise sobre os possíveis impactos ambientais e sociais 
decorrentes do fracking, necessário se faz ampliar a discussão sobre o tema, e ressaltar a 
importância da participação da sociedade nas decisões de permissão de utilização deste 
método nas proximidades das cidades onde residem, com a finalidade de garantir a justiça 
ambiental, principalmente para as minorias e os grupos mais vulneráveis. 
O objetivo principal deste trabalho é trazer informações básicas acerca da técnica do fracking 
e os potenciais riscos e impactos ambientais envolvidos, para propiciar a disseminação e o 
debate sobre este tema.     
Para alcançar este objetivo, foi realizada uma breve explanação acerca da técnica do fracking;  
dos principais impactos ambientais que podem advir com a adoção esta técnica; da relação 
entre o conceito de justiça ambiental e a ocorrência de situações de potencial injustiça 
ambiental com a sua utilização; das normas regulamentadoras do fracking no Brasil, na 
Argentina e nos EUA, tudo de forma a ressaltar a importância do tema tratado para a 
sociedade em geral. 
A justificativa do trabalho realizado é a importância, não só para a comunidade acadêmica 
mas para toda a coletividade, do tema trazido na realização deste estudo, na medida em que 
a utilização da técnica de fracking pode gerar impactos ambientais que afetarão diretamente 
a qualidade de vida da população do entorno dos sítios de extração de gás e óleo naturais, e, 
a depender do tipo de contaminação ocorrida, pode afetar indiretamente a população de toda 
uma região.  
A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura nacional e 
estrangeira sobre o tema, além de consulta a artigos e sites, com o escopo de elaboração, 
desenvolvimento e fundamentação teórica mínimos necessários para propiciar e enriquecer a 
discussão trazida. 
2. DESENVOLVIMENTO 

                                                 
4 No método convencional de extração do gás natural, perfuram-se os poços e a pressão natural dos 
reservatórios e operações de bombeamento de compressão fazem com que o gás natural aflore na 
superfície; já o método considerado como não convencional é aquele cuja produção não atinge taxas 
de fluxo econômico viável ou que não produz volumes econômicos, sem o emprego de tratamentos 
de estimulação maciça ou de tecnologias e processos especiais de recuperação (POMPEU FILHO, 
2013; COMITÊ, 2016, p. 110).  
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Para possibilitar a compreensão do tema tratado, é fundamental a realização de uma breve 
explanação sobre o método de fracking, os potenciais riscos ambientais associados, a 
conceituação de justiça e injustiça ambiental e sua relação com a técnica discutida, e uma 
breve análise da legislação pertinente, tanto brasileira quanto estrangeira, para propiciar o 
entendimento sobre o tema tratado. 
2.1. A TÉCNICA DO FRACKING OU FRATURAMENTO HIDRÁULICO 
Nos últimos 40 anos a indústria do petróleo apresentou ao mundo uma nova técnica de 
exploração do subsolo, conhecida como fracking ou fraturamento hidráulico. Esta técnica 
busca alcançar o gás de folhelho que se encontra armazenado no interior da rocha e que não 
pode ser extraído pela técnica de perfuração convencional (LIMA, 2013, p. 170). 
Para isto, foi desenvolvida uma técnica conhecida como fraturamento hidráulico, que busca 
justamente explorar todo o potencial de produção do gás natural e o óleo de folhelho no 
subsolo, até mesmo para proporcionar ao mercado uma alternativa energética e 
consequentemente uma menor dependência do petróleo. 
Arnoldo dos Santos de Lima (2016, p.169) explica que as reservas de hidrocarbonetos não-
convencionais de folhelho já são conhecidas há um bom tempo, no entanto as técnicas de 
exploração são mais recentes. Assim, nota-se que as primeiras tentativas de exploração não 
convencional são da década de 1950, mas somente por volta de 1970 é que foi possível a 
adoção de técnicas e procedimentos efetivos para a extração do gás de folhelho através desta 
técnica, a partir da parceria entre o setor público e privado, nos Estados Unidos. 
No entanto, foi somente na década de 1990 que esta técnica de perfuração do subsolo se 
tornou mais difundida, tendo como principal responsável a companhia Mitchell Energy, “que 
obteve grande sucesso na exploração das camadas profundas do xisto de Barnett Shale na 
região centro-norte do Texas, próximo das cidades de Fort Worth e Dallas” (LIMA, 2013, 
p.170). 
Atualmente, se pode dizer que a técnica do fracking consiste em uma tecnologia de perfuração 
não convencional, justamente por ser realizada em direção horizontal ao solo, que pode ser 
dividida nas seguintes fases. 
Em um primeiro momento é realizada a perfuração vertical do poço, que pode variar de 1 km 
a 4 km de profundidade. Após a sua perfuração vertical, dar-se-á início ao revestimento de 
aço no poço perfurado, juntamente com a cimentação, que é colocada entre o tubo e rocha; 
este procedimento tem a finalidade de isolar a área pela qual irá passar uma grande 
quantidade de água, aliada a agentes químicos em altíssima pressão (SOARES, 2013, p. 61). 
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A partir de então, a perfuração continua com um diâmetro menor, com uma nova etapa de 
revestimento e cimentação, e é imperativo destacar que qualquer falha que ocorrer na 
cimentação pode acarretar a contaminação do aquífero, por este motivo é muito importante 
que nesta fase de execução não haja nenhum erro de cálculo ou de procedimento pelo 
responsável da obra (SOARES, 2013, p. 61). 
Já em um segundo momento, a perfuração passa a ser realizada no sentido horizontal, de 
forma bem gradual até que consiga encontrar a camada de folhelho que se deseja explorar. 
Então, a perfuração é feita do começo ao final da camada de folhelho e pode chegar a até 2 
km de distância. É realizada novamente a instalação de revestimento de aço e a cimentação 
da área que foi perfurada, para então dar início ao fraturamento hidráulico. (SOARES, 2013, 
p. 61). 
Na etapa do fraturamento hidráulico em si, são misturados produtos químicos com uma 
grande quantidade de água e areia, para serem injetados sob alta pressão pela tubulação 
instalada, para que então permita abrir as lâminas naturais da rocha. 

 
FIGURA 1 – Técnica do fracking. 

Fonte: LIMA, Arnoldo Santos de. (2002, p. 170). 
Nota-se, portanto, que o fraturamento hidráulico é um procedimento que tem o objetivo de 
criar pequenas fraturas na rocha, de modo a permitir que o gás ali alojado possa fluir pela 
tubulação instalada.  
Neste processo é utilizada uma grande quantidade de água, juntamente com areia, que serve 
para manter as fraturas abertas e permitir a passagem do gás, assim como diversos produtos 
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químicos que “favorecem a redução da fricção e da turbulência no fluxo do fluido; aumentam 
a viscosidade; previnem a corrosão e a formação de incrustações nos dutos; além de ter 
função bactericida”. (COMITÊ, 2016, p.110). 
Portanto, pode-se notar que a técnica do fracking é bastante agressiva e envolve o risco de 
ocorrência de diversos danos ambientais e sociais nas regiões de exploração. 
2.2. PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO FRACKING  
O fraturamento hidráulico é um método invasivo e exige uma grande quantidade de água, 
areia e produtos químicos, como também o manuseio de equipamentos e maquinários para 
viabilizar a perfuração do poço. Todas as fases da perfuração do poço e extração do gás 
podem causar impactos ambientais e sociais.  
Neste tópico, serão abordados de modo sucinto os principais impactos ambientais que podem 
ocorrer com a utilização da técnica do fracking. 
2.2.1. Impactos ambientais - solo 
Em que pese a ocupação para a construção de uma base típica de exploração de poços com 
a utilização do fracking seja pequena (cerca de 0,036 km²), na superfície do solo podem 
ocorrer diversos impactos ambientais, a saber: a) alterações na paisagem; b) corte e remoção 
de vegetação existente5, e oxidação de solos ricos em matéria orgânica; c) construção de 
tanques para armazenamento de água, de fluidos de fraturamento que retornam à superfície, 
e de água produzida a partir da formação; d) construção de dutos para transporte do gás 
extraído até o local onde será processado (COMITÊ, 2016, p. 14, 34-38, 66). 
Também dentre os impactos negativos, importante mencionar a geração de sismos induzidos 
de pequena magnitude, relacionados à grande pressão utilizada para injeção do fluido de 
fraturamento e à reativação de falhas preexistentes (COMITÊ, 2016, p. 37-38).   
2.2.2. Impactos ambientais - água 
Dentre os principais riscos ambientais que podem ocorrer na utilização do método de fracking, 
de especial destaque aqueles que ameaçam os recursos hídricos da região explorada: a) 
contaminação dos recursos hídricos, através das fontes superficiais e dos aquíferos 
subterrâneos, pelo gás metano, pela água de refluxo (drawback – água que retorna após o 
fracking) e pelo cascalho contaminado; b) grande quantidade de água utilizada durante o 
fraturamento hidráulico, que pode variar entre 10 mil m³ à 25 mil m³ por poço; c) contaminação 
das água superificiais ocasionadas por acidentes com veículos transportadores de produtos 
                                                 
5 Como os poços de exploração têm vida útil relativamente curta, em média de 5 a 6 anos, logo a área 
será deixada e deverá ser perfurado novo poço, o que implica em nova limpeza e remoção de 
vegetação, de forma contínua. 
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químicos e efluentes; d) contaminação proveniente de armazenamento inadequado de fluidos 
e efluentes; e) impactos sobre hábitats e ecossistemas aquáticos  (SOARES, 2015, p. 92-93; 
COMITÊ, 2016, p. 41-54). 
Existe também uma grande preocupação em relação aos produtos químicos que serão 
utilizados durante o fraturamento hidráulico, uma vez que esses produtos adicionados à água 
utilizada são desconhecidos. 
2.2.3. Impactos ambientais - ar 
Ao longo do ciclo de vida da atividade do fracking, a qualidade do ar pode ser também 
diretamente afetada, e podem ser citados os seguintes  motivos: a) o intenso trânsito de 
caminhões e maquinários que serão utilizados para a construção do poço, com impacto direto 
na qualidade do ar da região; b) ocorrência de vazamento e emissão de CO2 e outros gases; 
c) risco de vazamento de gás natural e outos poluentes a partir da água de retorno e da água 
produzida; d) maior uso de motores a diesel e máquinas diversas para perfuração dos poços, 
com consequente aumento de emissões; e) liberação de poeira decorrente de atividades de 
terraplanagem, manuseio de materiais, movimentação da terra e preparação das bases dos 
poços; f) emissões de gases de efeito estufa (COMITÊ, 2016, p. 54-57). 
É importante destacar que a intensidade da atividade de fraturamento hidráulico para a 
produção de recursos petrolíferos de jazidas não convencionais é muito maior do que para 
jazidas convencionais. Assim, quando a instalação de produção está próxima a uma área 
residencial, a população pode ser ampla e diretamente impactada por poluentes atmosféricos 
(COMITÊ, 2016, p. 54). 
Denota-se que os riscos ambientais que envolvem a técnica do fracking são bastante graves, 
e podem impactar diretamente a população do entorno dos poços de extração. 
2.3. O FRACKING COMO FATOR ENSEJADOR DE INJUSTIÇA AMBIENTAL 
Quando são analisados os riscos que envolvem as operações de extração de gás natural a 
partir do uso do fracking, é possível correlacionar os impactos ambientais com suporte na 
ocorrência de uma situação flagrante de injustiça ambiental. 
Para melhor compreeensão do tema, inicialmente é importante definir a conceituação de 
justiça e injustiça ambiental. 
2.3.1 Justiça (e injustiça) ambiental 
Iván López (2014, p. 262), ensina que o conceito de justiça ambiental adquiriu o seu sentido 
inicial nos Estados Unidos, no final da década de 1970, com o “Movimento de Justiça 
Ambiental”. Este movimento é conhecido justamente por sua organização de cunho social, 
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através da articulação de comunidades negras e de baixa renda, que geralmente tinham em 
seus bairros uma maior incidência de descarte de rejeitos químicos, do que comparado aos 
bairros de trabalhadores brancos, em clara situação de injustiça ambiental. 
No caso do fracking, são as populações que vivem em regiões próximas aos poços perfurados 
pelo método não-convencional as mais atingidas. Essas populações locais estão mais 
propensas a sofrerem os impactos ambientais diretos decorrentes da perfuração dos poços, 
uma vez que esses impactos causados pelo fracking têm natureza incerta e dimensõs muitas 
vezes imprevisíveis.  
Portanto, destaca-se a importância do tema tratado, pois muitas vezes as populações que 
habitam o entorno das áreas a serem exploradas com esta técnica não são adequadamente 
informadas dos riscos envolvidos, e muito menos consultadas acerca da instalação de poços 
de extração nas proximidades de suas casas, e serão elas as maiores prejudicadas, 
configurando uma típica ocorrência de caso de injustiça ambiental. 
Em âmbito brasileiro, a técnica do fracking passou a ser considerada como método viável de 
exploração de gás natural apenas no ano de 2013, com a realização da 12ª Rodada de 
Licitação de Blocos pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, que veio a leiloar o subsolo de 
diversas regiões brasileiras.  
2.4. O FRACKING NO BRASIL: LEILÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP 
Apesar do fracking ser uma técnica de exploração e extração de gás amplamente utilizada e 
consolidada em vários países, no Brasil a sua utilização ainda está no início, e as empresas 
buscam a introdução e viabilização deste método de exploração e produção de gás natural.  
Pela primeira vez no cenário nacional, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, 
autorizou que a Agência Nacional do Petróleo – ANP, realizasse a 12ª Rodada de Licitação 
de Blocos para a produção e a exploração de petróleo e gás natural, na qual foram leiloados 
240 blocos de exploração, a partir de recursos convencionais e não-convencionais. (COMITÊ, 
2016, p. 9) 
Com tais características, foram leiloados o subsolo das consideradas “Bacias Maduras”, que 
correspondem às bacias do Recôncavo, Espírito Santo, Sergipe-Alagoas e Potiguar, como 
também o leilão das bacias consideradas “Novas Fronteiras Tecnológicas e do 
Conhecimento”, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre as bacias terrestres e a 
viabilidade de exploração dos hidrocarbonetos no território brasileiro. (COMITÊ, 2016, p. 11). 
No Brasil o potencial de exploração em relação à produção de gás natural e óleo pelo método 
não convencional é um grande desafio geológico, institucional e regulatório.   
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Marcelo Colomer e Edmar Almeida (2015, p. 7) explicam que os problemas institucionais ficam 
explícitos quando se analisa os processos judiciais referentes ao fraturamento hidráulico. 
Dentre os principais motivos pela procura ao judiciário está o fato da ANP ter realizado a 12ª 
Rodada de Licitação sem ter realizado anteriormente a Avaliação Ambiental de Áreas 
Sedimentares (AAAS), conforme as determinações da Portaria Interministerial MME/MMA 
Nº19 2012, e como também o fato da Resolução ANP nº 21 ter sido publicada somente após 
a realização da a 12ª Rodada de Licitação, gerando insegurança aos órgãos ambientais em 
relação à necessidade de requerimentos ambientais para o licenciamento do fraturamento 
hidráulico. 
2.5. NORMAS REGULAMENTADORAS 
Com o escopo de proporcionar um panorama mais abrangente sobre o tema tratado, serão 
discutidas brevemente as normas brasileiras que regulam as atividades de fracking, e também 
as normas de dois outros países com alta taxa de utilização da técnica: Argentina e Estados 
Unidos. 
2.5.1. Normas regulamentadoras - Brasil 
No Brasil, em que pese haver inúmeras normas legais e infralegais regulando a proteção e a 
realização de atividades que possam apresentar riscos ao meio ambiente, não há ainda lei 
federal específica regulando as atividades do fracking.  
As normas de proteção ambiental estão consolidadas em diversos dispositivos 
constitucionais, em especial o Art. 225, § 3º, que dita que “as condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
a sanções penais ou administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados”.  
Acerca da competência para legislar, o Art. 23, inciso VI, disciplina que a proteção do meio 
ambiente é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Já no que 
se refere ao estabelecimento de regras, leis e normas gerais, a competência é cabível à União 
Federal, com competência suplementar dos Estados, pelo que se infere que as entidades 
federadas consequentemente têm o dever conjunto de fiscalização das condutas dos agentes 
e de possíveis danos ao meio ambiente. 
Sobre o tema, o Comitê Temático de Meio Ambiente (2016, p. 28-29), em relatório elaborado 
sobre o fracking, explana que 

À exceção da Resolução nº 21, de 2014, da ANP, não há no País qualquer 
norma ambiental direcionada especificamente à exploração e produção de 
recursos petrolíferos não convencionais. De acordo com a legislação vigente 
(Lei Complementar nº 140, de 2011), o licenciamento ambiental das 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, quando 
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circunscritas aos limites de um único estado, compete ao órgão ambiental 
estadual. Não obstante, a mesma legislação admite que se incluam, entre as 
ações administrativas da União, o licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades que “atendam tipologia estabelecida por ato 
do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, 
assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – Conama, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor 
e natureza da atividade ou empreendimento” (Art. 7º). 
Nesse sentido, o Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015, determinou que a 
“produção, quando realizada a partir de recurso não convencional de petróleo 
e gás natural, em ambiente marinho e em zona de transição terra-mar 
(offshore) ou terrestre (onshore), compreendendo as atividades de 
perfuração de poços, fraturamento hidráulico e implantação de sistemas de 
produção e escoamento” será licenciada pelo órgão ambiental federal. 
Como não há, no Decreto nº 8.437, de 2015, tratamento diferenciado para as atividades da fase de exploração de não convencionais no ambiente onshore, 
em princípio, supõe-se que as atividades relativas àquela fase, incluindo o 
eventual fraturamento hidráulico, permanecerão como competência dos 
Órgãos Estaduais de Meio Ambiente. 

Apesar de não haver norma federal específica regulando as atividades de fracking no país, os 
estados e municípios, por meio da competência subsidiária para legislar sobre o tema, têm se 
manifestado desfavoravelmente sobre a questão.  
No estado do Paraná, o governador Beto Richa sancionou, no dia 23 de dezembro de 2016, 
a Lei nº 18.947, que suspende por dez anos o licenciamento ambiental de qualquer atividade 
de perfuração ou exploração de gás de folhelho pelo método de fracking7. Diversos municípios 
paranaenses também têm se posicionado contra as atividades do fracking, aprovando leis 
municipais que proíbem a concessão de alvarás às mineradoras, somando mais de 40 cidades 
contrárias a este método de exploração. 
2.5.1. Normas regulamentadoras - Argentina 
Na Argentina, o fracking está sendo amplamente utilizado na formação denominada “Vaca 
Muerta”, situada na província de Neuquén. Esta formação tem alta concentração de gás de 
folhelho e petróleo.  
Naquele país, a  divisão  territorial  foi  estabelecida  na  reforma  constitucional  de  1994  
como  um  sistema  federal  de  base  municipal, com autonomia reconhecida 
constitucionalmente, o que consolida a conformação de três ordens de governo 
complementares: a nação, as provincias e os municípios. Esta reforma trouxe a proteção 
ambiental como competência concorrente entre os três níveis governamentais (LÓPEZ, D. R.  
2014, p. 54). 

                                                 
7 Fonte: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Disponível em: 
<http://www.alep.pr.gov.br/agora_e_lei/lei-proibe-a-exploracao-do-gas-de-xisto-pelo-metodo-
fracking>. Acesso em: 10 abr. 2017. 



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Diana Rodriguez López (2014, p. 54) explana que a reforma constitucional argentina 
introduziu ainda alterações relevantes referentes ao regime de propriedade dos recursos 
naturais, quando estabeleceu o domínio originário dos recursos naturais às províncias; já 
quanto ao gás e petróleo, a Lei 17.319 de 1967, alterada posteriormente pela Lei 26.197 de 
2000, estabeleceu que as províncias podem assumir, sem o prejuízo da nação de poder ditar 
as políticas gerais em matéria de energia, o poder de concessionar e administrar suas jazidas. 
E ainda dispõe que: 

Além disso, com essa lei, foram transferidas, de pleno direito, todas as 
licenças de exploração e concessões de explotação de petróleo, assim como 
quaisquer outros contratos para a exploração e/ou explotação concedidos ou 
aprovados pelo Governo Federal no exercício dos seus poderes, sem que 
isso afetasse os direitos e obrigações de seus titulares. 
Desde então, as províncias têm legislado em matéria de petróleo e gás, 
definindo as condições para concessão tanto para exploração quanto para a 
explotação. No caso da província de Neuquén, por exemplo, o executivo 
provincial é responsável por entregar as licenças de exploração e concessões 
de explotação, definir os prazos de vigência, identificar as áreas da província 
nas quais interessa promover a exploração e explotação  de  petróleo, atribuir 
e modificar as áreas concedidas a empresas estatais, fixar as compensações 
reconhecidas por lei aos proprietários superficiários, entre outros. Além disso, 
as províncias estabelecem as respectivas autoridades de fiscalização e 
controle fiscal e ambiental. (LÓPEZ, D. R. 2014, p. 54) 
  

Com isso, hoje as províncias argentinas detêm o poder para legislar e controlar as formas de 
atuação da indústria de combustíveis fósseis.  
2.5.1. Normas regulamentadoras - Estados Unidos  
Nos Estados Unidos, devido ao seu sistema federativo, são os estados que regulam a 
exploração de gás e petróleo em seus territórios. Até 2005, os riscos das operações de 
fracking aos recursos hídricos estavam sujeitos à fiscalização federal da Agência de Proteção 
Ambiental (EPA), mas o então vice-presidente do governo George W. Bush, Dick Cheney, 
apadrinhou uma lei que eximia a indústria de petróleo de uma lei federal de proteção aos 
recursos hídricos. Assim, a EPA hoje regula basicamente os impactos da exploração de 
petróleo e gás sobre a qualidade do ar, apenas.8 
Quanto às legislações estaduais, vale mencionar que a legislação do estado americano do 
Colorado “estabelece distâncias limites para as operações de perfuração, completação, 
produção e armazenamento em superfície, para a prevenção de impactos em áreas de 
reservatórios (Surface Water Supply Area)”; para conferir proteção aos aquíferos de água 
doce, a legislação ainda exige “a colocação de uma coluna de cimento contínua estendendo-
se entre, no mínimo, 50 pés abaixo de aquíferos de água doce até, no mínimo, 50 pés acima 
                                                 
8 Fonte: <https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2012/12/17/extracao-de-gas-de-xisto-nos-
estados-unidos/>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
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do topo do aquífero em questão”; mas, permite o armazenamento da água produzida e da 
água de retorno em diques abertos   (COMITÊ, 2016, p. 42; p. 74; p. 83). 
No estado da Pensilvânia, a legislação estabelece restrições referentes a “distâncias medidas 
horizontalmente entre o poço a ser perfurado e edificações (500 pés) ou poços de água, 
pontos de tomada de água ou reservatório utilizado por provedor de serviço (1.000 pés)”, ao 
passo que distâncias menores exigem apenas o consentimento formal do proprietário; a 
mesma norma ainda “estabelece distância mínima de 300 pés a partir do poço vertical ou 100 
pés a partir do limite exterior da locação (a que for maior) até qualquer curso d´água, fonte ou 
corpo d´água de característica perene; e poços em jazidas não convencionais devem respeitar 
uma distância mínima de 300 pés de qualquer área úmida com área maior do que um acre” 
(COMITÊ, 2016, p. 42). 
No estado de Maryland,  

a proposta de legislação estabelece distâncias mínimas entre a área afetada 
pela construção da base de poços (well pad), incluindo vias permanentes, 
estações de compressão, separadores ou infraestrutura permanente, e 
possíveis receptores: 450 pés para hábitats aquáticos; 600 pés para áreas de 
conservação especiais; 300 pés para sítios históricos, parques estaduais ou 
federais, áreas de manejo da vida selvagem, rios e caminhos de interesse 
cênico; 1.000 pés para cavernas conhecidas; 1.000 pés para edificações 
ocupadas, escolas e igrejas; 1.000 pés em relação ao perímetro de proteção 
de cabeças de poços; 2.000 pés para poços privados de água potável, entre 
outras feições. (COMITÊ, 2016, p. 43) 

A proposta ainda prevê que, na medida do possível, as águas de retorno e produzida sejam 
recicladas; que o índice de reciclagem não seja inferior a 90%, e necessariamente na locação 
de origem; e que sejam armazenadas em sistemas de tanques e contêineres fechados, 
também no local de origem (COMITÊ, 2016, p. 84). 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para alcançar a autonomia energética e possibilitar o desenvolvimento econômico almejados, 
diversos países, apoiados na tecnologia vigente, investem em novos métodos de exploração 
de recursos energéticos naturais. Neste cenário, a técnica do fracking, exploração de gás 
natural de folhelho, tem se mostrado bastante atrativa devido ao custo de produção ter se 
tornado viável e também devido às grandes reservas mundiais existentes. 
Porém, os impactos ambientais e sociais que podem advir da utilização desta técnica são 
bastante relevantes, pois o risco de contaminação do meio ambiente (ar, solo, águas 
superficiais e aquíferos) é muito alto, o que pode ainda expor as populações que residem no 
entorno dos poços de exploração e extração a situações potenciais de injustiça ambiental. 
Isto porque, referente a essas populações, não se verifica a realização de consultas públicas 
e nem a disseminação de informações suficientes e adequadas sobre os riscos envolvidos 
nas atividades de exploração e extração. 
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Também as legislações consultadas, pertinentes ao tema, não se apresentam efetivas o 
suficiente para proporcionar a proteção devida ao meio ambiente e às populações que 
possam ser afetadas. Importante destacar ainda que, a depender do grau de contaminação 
que possa ocorrer, os efeitos poderão ser irreversíveis ou de difícil reparação.  
Por isto, novos e mais amplos estudos sobre a técnica do fracking são imprescindíveis para 
conferir a proteção devida e desejada, tanto ao meio ambiente quanto à sociedade.  
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