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Resumo 

Desde o início do século a fracturação hidráulica, combinada com técnicas de perfuração 

direcional, tornou a extração de gás economicamente viável que anteriormente era inacessível. O 

aumento de produção resultante aumentou as fontes de energia domésticas e trouxe benefícios 

económicos para os Estados-Unidos, principal impulsionador deste método. Mas o aumento na produção 

de petróleo e gás não convencionais levantou também preocupações sobre potencias impactes no 

ambiente e na saúde humana, inclusive na quantidade e qualidade dos recursos hídricos. O método 

apresenta custos elevados e divide opiniões: alguns acreditam que o processo é seguro; outros afirmam 

que os impactos ambientais causados pela extração são significativos e podem gerar danos irreversíveis. 

Em Setembro de 2015 foi assinado um contrato entre o Estado Português a empresa Portfuel para 

prospeção e extração de gás natural, com possível recurso a métodos não convencionais, em duas áreas 

que cobrem perto de metade do onshore do Algarve. Sendo esta uma região cuja principal indústria é o 

turismo e que encara um stress hídrico relevante, levantaram-se questões acerca da realização deste e 

de futuros projetos que tenham como base a fracturação hidráulica em solo algarvio. Em adição, no ano 

de 2005 o Algarve passou por um fenómeno de seca que teve como consequência o esgotamento de água 

de algumas das suas principais albufeiras e que levou ao uso descontrolado dos recursos hídricos 

subterrâneos da região. Como podem os seus principais aquíferos responder à procura hídrica de uma 

operação como o fracking em circunstâncias normais, ou durante um período de seca como 2005? De que 

modo o fracking pode afetar os recursos hídricos, incluindo os aquíferos, e as diferentes indústrias que 

dependem deles? 

Nesta dissertação são apresentados os riscos de poluição associados às diversas etapas da 

fracturação hidráulica e as consequências dos mesmos para os aquíferos da Unidade Hidrogeológica da 

Orla Meridional. Visto que a fracturação hidráulica requer milhões de litros de água, e definindo os 

principais aquíferos como a sua única fonte, o objetivo é perceber como estas formações hidrogeológicas 

podem responder às necessidades hídricas do método. São propostos três cenários hipotéticos derivados 

de anos climáticos distintos (ano normal, ano intermédio e ano de seca), condicionando a recarga dos 

aquíferos em estudo e consequentemente a disponibilidade hídrica subterrânea para o fracking e para os 

outros setores já existentes. Foi concluído que para anos de precipitação regular é possível realizar a 

fracturação hidráulica, mas para um ano de precipitação intermédia irá depender do consumo de água. 

Para um cenário de menor precipitação, o balanço hídrico dos aquíferos é bastante negativo, não 

existindo capacidade da água subterrânea da região para abastecer a fracturação hidráulica. 

 

Palavras Chave: Fraturação Hidráulica; Gás de Xisto; Impactes Ambientais; Recursos Hídricos; 

Aquífero. 
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Abstract 

Since the beginning of the century, hydraulic fracturing, combined with directional drilling 

techniques, has made gas extraction economically viable that previously was inaccessible. The resulting 

increase in production increased domestic energy sources and brought economic benefits to the United 

States, the main driver of this method. But the increase in unconventional oil and gas production has also 

raised concerns about potential impacts on the environment and human health, including the quantity 

and quality of water resources. The method has high costs and divides opinions: some believe that the 

process is safe; others claim that the environmental impacts caused by the extraction are significant and 

can cause irreversible damage. 

In September 2015 a contract was signed between the Portuguese State Portfuel company to 

prospect extraction of shale gas in two areas that cover nearly half of the Algarve's onshore. As this is a 

region whose main industry is tourism, and which faces a relevant water stress, questions arise about the 

realization of this and future projects based on hydraulic fracturing in Algarve soil. In addition, in 2005 the 

Algarve underwent a drought phenomenon that had therefore the water depletion of some of its main 

reservoirs and that led to the unlimited use of the underground water resources of the region. How can 

major aquifers respond to the water demand of an operation such as fracking under normal 

circumstances, or during a drought period such as 2005? How can fracking affect water resources, 

including aquifers, and the different industries that depend on them? 

This dissertation presents the pollution risks associated with the various stages of hydraulic 

fracturing and their consequences for the Hydrogeologic Unit of Orla Meridional aquifers. Knowing that 

hydraulic billing requires millions of liters of water and defining the main aquifers as their only source, the 

objective is to understand how these geological formations in the Algarve can respond to the water 

demand of the method. Three hypothetical scenarios derived from different climatological years (medium 

year, intermediate year and year of drought) are proposed, conditioning the underground water 

availability to the fracking and to the other existing sectors. It was concluded that only in years of average 

rainfall can hydraulic fracturing be carried out in some of the aquifers. In the years that less precipitation 

occurs, the water balance of the aquifers is of little or no relevance, showing the inability of the 

underground water of the region to supply the whole fracking. 

 

 

Keywords: Hydraulic fracturing; Shale gas; Environmental Impacts; Water Resources; Aquifer. 
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Capítulo 1: Introdução 

A utilização da fracturação hidráulica é na atualidade um tema bastante controverso na Europa. 

Este método de estimulação de reservatórios subterrâneos de hidrocarbonetos representa um enorme 

consumo de água e acarreta possíveis impactes nocivos ao ambiente. Já vários países europeus baniram 

o fracking na exploração de hidrocarbonetos.  

Em Portugal nos últimos anos foram atribuídas diversas concessões para atividades de pesquisa, 

prospeção, desenvolvimento e exploração de hidrocarbonetos no on e offshore. Estas estão situadas 

maioritariamente na bacia Lusitaniana e na do Alentejo. Depois dessas adjudicações, em Dezembro de 

2015, a empresa Portfuel assinou o contrato com a Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis para 

prospeção, exploração, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos no onshore Algarvio, em duas 

áreas denominadas Aljezur e Tavira, que contemplava a possibilidade do recurso a métodos não 

convencionais. Atualmente, já várias empresas, como a Repsol e a Partex, têm autorização do governo 

para procurar petróleo e gás natural no Algarve, mas apenas em blocos offshore. 

Com os contratos referidos do Estado Português com a empresa Portfuel, surgiu uma enorme 

preocupação da ala dos ambientalistas e da população, não existindo nenhum estudo de impacte 

ambiental para estas atividades de perfuração. Para muitos, os possíveis impactes ambientais que a 

exploração de hidrocarbonetos traria representam uma incompatibilidade entre uma região com uma 

elevada dependência de turismo; o impacto na economia da região com esta mudança clara de paradigma 

de desenvolvimento; as eventuais perdas de recursos que um derrame acidental de hidrocarbonetos 

traria e finalmente, o impacto na qualidade de vida das pessoas que ali residem.  

Com a luta contra o petróleo a chegar a terra firme e ameaçando as casas e a terra da população, 

os protestos tomaram uma maior proporção. Os impactes de uma possível furação intensiva com recurso 

à fraturação hidráulica nos aquíferos, a contaminação de fontes hídricas aliada à já verificada escassez 

hídrica na região, os impactes nos ecossistemas da orla costeira, o risco de transformação do Algarve em 

região petroquímica são alguns exemplos que levantam muitas questões. 

Esta tese tem como objetivo entender como uma possível utilização da fracturação hidráulica 

poderá afetar os aquíferos no Algarve. É realizada uma abordagem analítica do tema, avaliando os 

volumes de água necessários nas operações de fracking, e feito o balanço de disponibilidades versus 

necessidades hídricas locais para esta operação. É importante também analisar os riscos de contaminação 

de água subterrâneas e os impactes nos aquíferos da Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional algarvia 

caso as operações de fracking ocorram na proximidade e que utilizem como fonte estes recursos hídricos. 

A fracturação hidráulica perfila-se como uma alternativa promissora para explorar potenciais 

reservatórios, até à data não descobertos na região em estudo, e que necessitem de uma extração não 
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convencional. Paralelamente, o Algarve possui uma vasta rede de aquíferos de grande importância para 

a região, usufrui de um excelente clima e natureza, que proporciona uma economia virada para o turismo. 

Existem objetivamente diversas limitações na pesquisa. Não se sabe se existe petróleo ou gás no 

Algarve, nem a sua localização, de um modo a que se a sua quantidade justifique a sua exploração. Os 

contratos de concessão anteriormente referidos entre a Portfuel e o Estado Português foram cessados 

em Dezembro de 2016, pelo que não existiu prospeção nem dados divulgados. 

Com as limitações referidas, a metodologia passa por entender o exemplo dos Estados Unidos, 

principal impulsionador e utilizador deste método, como e em que circunstâncias os recursos hídricos 

foram afetados quantitativamente e qualitativamente. Embora não se saiba se existem reservas de 

hidrocarbonetos e o seu volume, aferindo o valor de água que os aquíferos podem disponibilizar para o 

fracking - para além dos demais usos – é possível calcular a quantidade de hidrocarbonetos possíveis de 

extrair com essa quantidade. 

 Este possível volume de hidrocarbonetos tem em base a água disponível para a fraturação 

hidráulica nos principais aquíferos e não água superficial. Este cenário pode ocorrer em regiões que 

experimentem períodos de seca frequentes, como acontece no Estado do Texas, onde grande parte da 

água utilizada no fracking é de fonte subterrânea, ou em cenários de seca severa como a ocorrida em 

2005 onde as barragens da região em estudo atingiram valores mínimos de água armazenada.  

Este projeto inicia assim o estudo do impacte da fracturação hidráulica nos recursos hídricos 

subterrâneos no Algarve, analisando os riscos que este método suscita no meio-ambiente e projetando 

cenários climáticos distintos que afetam os volumes de água disponíveis nos principais aquíferos da região 

e influenciam a execução deste tipo de exploração. 

Capítulo 2: O que é o fracking? 

O “fracking”, ou fracturação hidráulica, é um método de estimulação de formações rochosas a 

grande profundidade que consiste na injeção de água, areia e outros componentes químicos para 

extração de gás natural ou petróleo não convencional e que revolucionou a indústria da exploração de 

hidrocarbonetos. 

O objetivo deste método é gerar canais de elevada permeabilidade através da injeção de água a 

alta pressão (Figura 1), de modo a que supere a resistência da rocha e abra fraturas controladas no fundo 

do furo, na secção desejada da formação que contem os hidrocarbonetos. Com o objetivo de evitar o 

natural encerramento da fratura, no momento em que se relaxa a pressão hidráulica que a mantém 

aberta, bombeia‐se, juntamente com a água, um agente de sustimento, comummente areia, que mantem 

a fratura aberta de modo permanente. 
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A fracturação hidráulica já há muitas décadas que é utilizada pela indústria petrolífera. Embora 

exista uma polémica e destaque recente relacionadas com esta técnica, de facto ela não é recente. A sua 

crescente utilização deve-se ao facto da mesma ser atualmente combinada com a exploração de   

reservatórios não convencionais, que permite a extração de combustíveis fosseis anteriormente 

inacessíveis. 

 

2.1 História do fracking 

A fracturação hidráulica tem sido utilizada desde a década de 1940 e, nos primeiros 50 anos, foi 

maioritariamente utilizada em furos verticais de reservatórios convencionais. A fracturação hidráulica 

continua a ser utilizada nestas condições, mas o processo evoluiu; desenvolvimentos tecnológicos 

(incluindo a perfuração direcional e horizontal), levaram à utilização de fracturação hidráulica para 

formações não convencionais de hidrocarbonetos cuja produção seria economicamente inviável caso 

contrário. 

O fracking é, portanto, o método de estimulação de furos mais utilizado e vem sendo posto em 

prática há décadas. Anteriormente ao surgimento da técnica, desde aproximadamente 1860 até meados 

de 1940, as estimulações de furos eram feitas através da detonação de explosivos. Eram descidos cilindros 

de estanho contendo nitroglicerina líquida, que quando detonados atingiam a área de interesse. No 

entanto, o processo de fracturação explosiva era de difícil controle e alta periculosidade, vindo a ser 

substituído posteriormente pela fracturação hidráulica (Tavares, 2010).  

Figura 1: Processo de fracturação hidráulica (Figueiredo, 2013) 
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Não sendo uma técnica nova, no mundo já se passaram amplamente o milhão de operações de 

fracturação hidráulica de furos. A tecnologia avança na realização de fracturações mais focalizadas, menos 

exigente em água e com produtos menos prejudiciais ao meio ambiente. A Figura 2 indica o intervalo 

teórico das permeabilidades de formações produtoras onde a fracturação hidráulica é necessária. 

 

Estima-se que atualmente, cerca de 40% de todos os furos são estimulados a partir desta técnica, 

sejam estes de petróleo ou gás natural, o que demonstra a relevância do tema. Este fato justifica os 

diversos investimentos em melhorias relacionadas à operação que vem sendo feitos ao longo dos anos a 

nível mundial (Tavares, 2010). 

 A revolução energética nos Estados Unidos 

 

No início deste século a indústria petrolífera norte-americana investiu no desenvolvimento deste 

método de exploração de hidrocarbonetos não convencionais, vislumbrando nesta um recurso capaz de 

alterar o seu mercado energético. Naquela altura o aumento do preço dos combustíveis fosseis, a 

necessidade energética, e a falta de competitividade no setor formavam um panorama bastante atrativo 

para a indústria norte americana investir na exploração doméstica e na utilização de técnicas mais 

avançadas, contudo não priorizando as suas consequências ambientais. 

De modo a acompanhar o rápido crescimento do setor energético, é necessária paralelamente 

uma inovação tecnológica, contudo, essa revolução muitas vezes não tem em questão preocupações 

ambientais, ou à descoberta de fontes não poluidoras. Nos EUA, a prática de regras de direito ambiental 

é muitas vezes dominada pelas regras do mercado, deixando para segundo plano o equilíbrio dos 

ecossistemas e impactes negativos tanto na natureza como na saúde da população. 

A exploração de gás de xisto (Figura 3) é apontada como um sucesso tecnológico e económico nos 

Estados Unidos, movimentando biliões de dólares. Algumas das razões que apontam esses resultados 

positivos no avanço das pesquisas e técnicas de exploração norte americanas estão baseadas em 

características peculiares daquele território, tais como: grande número de reservas existentes; direitos de 

propriedade do subsolo nas mãos de particulares; presença de pequenas e médias empresas de gás 

dispostas a desenvolverem tecnologia para atuarem na produção; disponibilidade de dados geológicos; e 

existência de uma vasta malha de gasodutos. Com todo esse cenário favorável, os Estados Unidos 

Figura 2: Faixas de permeabilidade das formações produtoras (Sousa, 2014) 
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tornaram-se um país fértil para exploração de gás de xisto, propulsionador do crescimento do setor 

(Sanfelice V. T., 2016). 

 

A fracturação hidráulica de furos de produção de petróleo e gás contribuiu significativamente para 

a ascensão na produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, contabilizando mais de 50% da produção 

de petróleo e quase 70% da produção de gás (EPA, 2015). Como referido, esta ascensão ocorreu quando 

a fracturação hidráulica foi combinada com a tecnologias de perfuração direcional no início do século. A 

perfuração direcional permite que os furos de produção de petróleo e gás sejam perfurados 

horizontalmente ou direccionalmente ao longo da formação rochosa alvo, expondo a formação 

reservatório destes hidrocarbonetos ao furo de produção. Quando aliado a tecnologias de perfuração 

direcional, o fracking aumenta a produção de petróleo e gás da formação rochosa alvo, considerada 

previamente não viável economicamente. 

Embora a fracturação hidráulica seja normalmente associada à produção de petróleo e gás em 

profundidade (e.g., bacia de xisto de Marcellus na Pensilvânia ou a bacia de xisto de Bakken no Dakota do 

Norte), ela também é utilizada numa variedade de furos de produção de petróleo e gás e em outros tipos 

de rochas reservatório de petróleo e gás (arenitos, carbonatos e carvão). 

Aproximadamente um milhão de furos foram fraturados hidraulicamente desde que esta técnica 

surgiu em 1940s (EPA, 2015). Cerca de um terço destes furos foram fraturados entre 2000 e 2014. 

Baseando em diversas publicações de dados, estima-se que 25000 até 30000 novos furos foram 

perfurados e hidraulicamente fraturados nos Estados Unidos a cada ano entre 2011 e 2014, em adição 

aos furos já existentes que foram fraturados para aumentarem a sua produção.  

Contudo, na Europa a quantidade de eletricidade gerada através do recurso ao carvão continua a 

crescer em alguns países. Consequentemente apesar de décadas de esforço político e industrial para o 

investimento nas energias renováveis, estima-se que o carvão será responsável por 25 a 30% da matriz 

Figura 3: Localização de aproximadamente 275,000 furos que foram perfurados e provavelmente fraturados 
hidraulicamente entre 2000 e 2013. Dados de DrillingInfo (2014) 
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energética mundial daqui a 25 anos, exatamente 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 (Bartolomeu, 

2014). 

 Descrição do Processo 

Existem diversas etapas que compõem a exploração não convencional de petróleo e gás, a 

fracturação hidráulica é apenas uma destas. A extração de gás convencional é realizada em reservatórios 

cuja características como porosidade e permeabilidade permitem a sua fácil extração. No caso de extração 

de gás não convencional, como por exemplo no caso do xisto argiloso, este processo exige a aplicação do 

fracking. Esta técnica consiste na injeção de água, propante e outros químicos, a pressões muito elevadas 

até à formação rochosa alvo. A bombagem deste fluido de fraturação cria fissuras nas formações 

rochosas, com o auxílio de pequenas explosões controladas, permitindo assim que o gás de xisto flua 

através das mesmas. 

A figura 4 mostra a sequência normal e duração das atividades num local onde se pratica a 

fracturação hidráulica. O estágio de fracturação hidráulica em si é o período onde existe maior atividade 

operacional durante a vida do furo de produção e é de pequena duração relativamente às outras 

atividades. A fracturação hidráulica tipicamente demora algumas semanas. A seguinte fase é a de 

produção de petróleo e gás, na qual a água produzida também é recolhida, e é a fase mais longa da vida 

do furo podendo durar décadas (EPA, 2016). 

 

 

A cronologia de um furo de produção contempla tipicamente seis principais etapas: 

1. Desenvolvimento e preparação do local, que envolve estradas de acessos a edifícios, 

instalações de produção e gasodutos/oleodutos.  

2. Perfuração vertical até profundidades de milhares de metros, onde normalmente estão as 

formações rochosas alvo.  

Figura 4: Cronologia típica e resumo de atividades durante a preparação e ao longo das operações inerentes 
à produção de gás de um furo fraturado hidraulicamente. Fonte: EPA 2016 
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3. Perfuração horizontal deste a base do furo vertical, muitas vezes com vários furos horizontais 

estendendo-se em várias direções, quando o furo vertical estiver à profundidade desejável. 

4. Fraturação hidráulica da formação rochosa alvo, utilizando o fluido fraturante composto por 

cerca de 99.5% em água e areia, sendo os 0.5% restantes compostos por aditivos químicos.  

5. Reciclagem ou deposição de água residual que foi utilizada para o processo de fracturação 

hidráulica e de água produzida que seja trazida até à superfície.  

6. Conclusão do furo.  

Durante a fase de produção, os furos irão produzir hidrocarbonetos juntamente com água derivada 

da própria formação, que tem de ser separada. O aspeto de um campo em produção é muito menos 

aparatoso, as tubagens de ligação às instalações de processamento e toda a restante zona envolvente são 

recuperadas. A fase de produção é a fase mais longa do ciclo de vida, podendo atingir cerca de 30 anos. 

Os reservatórios não convencionais apresentam um pico de produção inicial e depois um declínio 

acentuado, seguido de um longo período de baixa produção. Este declínio pode atingir entre 50-75% no 

primeiro ano e a maior parte de gás recuperável é extraído após poucos anos de produção. 

  Composição do fluido de fraturação 

Como já referido, o fracking consiste na injeção de um fluido de fracturação a alta pressão em 

grandes profundidades. Este fluido de fracturação deve apresentar uma série de propriedades que 

permitam otimizar cada formação. Este, deve ser compatível com a rocha da formação onde é aplicado e 

compatível com os fluidos da formação alvo. Deve apresentar uma queda de gradiente de pressão capaz 

de criar uma fraturação suficiente na formação, deve ter viscosidade suficiente para garantir a limpeza 

após o tratamento e ser económico. Os fluidos à base de água são, comummente, utilizados, sendo a” 

slickwater” a mais usual na fraturação de gás de xisto. É uma mistura de água, areia e alguns químicos, 

em que o principal dos químicos adicionados é o polímero surfactante, utilizado para diminuir as tensões 

de superfície entre dois fluidos, podendo ser injetado a pressões menores (Basto, 2014).  

Possíveis aditivos podem ser adicionados ao fluido de fraturação hidráulica, de acordo com as 

propriedades do reservatório. No entanto, nem todos os aditivos são utilizados em todos os trabalhos de 

fraturação. Apenas, poucos aditivos são usados com objetivo de evitar potenciais problemas com o 

reservatório e maximizar a produção, tais como (Basto, 2014): 

 Polímeros (Polymers) – permitem um aumento da viscosidade de um fluido, juntamente 

com crosslinkers;  

 Reticuladores (Crosslinkers) – aumentam a viscosidade de um polímero linear à base de 

gel; 

 Breakers – usado para quebrar os polímeros à temperatura da formação, para uma 

limpeza melhor;  

 Biocidas (Biocides) – usado para matar bactérias na matriz de água;  

 Controladores de pH (Buffers) – usado para controlar o pH;  
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 Aditivos de perda de fluido – usado para controlar o excessivo fluido infiltrado no interior 

da formação; 

 Estabilizador – usado para manter o fluido viscoso a temperatura elevada. 

Como referido, a composição típica é geralmente composta, aproximadamente, por 95‐98% de 

água, não necessariamente potável (Figura 5), que incorpora até 5% de areia de sustimento e menos de 

1% de produtos químicos, tais como bactericidas, redutores de fricção, espessantes, etc (Basto, 2014). 

Permanecem algumas preocupações ambientais, no que diz respeito ao uso de aditivos químicos 

na fraturação, embora a maior parte dos aditivos químicos usados, terem um uso comum na vida 

quotidiana (Tabela 1). 

Tabela 1: Aditivos químicos comuns utilizados no fluido de fracturação de shale (Basto, 2014) 

Componente Objetivo Aplicação comum 

Ácidos 
Ajuda a dissolver minerais e inicia 

algumas fissuras na rocha (pré – fraturas) 

Limpeza de piscina 

 

Cloreto de sódio Retarda a quebra da ligação da cadeia do 

polímero de gel 

Sal de mesa 

Poliacrilamida Minimiza a fricção entre o fluido e a 

tubagem 

Tratamento de água residuais, purificação da água 

potável, condicionador de solo 

Giclol de Etileno Evita a deposição de calcário na tubagem 

(incrustações) 

Anticongelante automóvel, agente de degelo, 

produtos de limpeza 

Sais de Borato Mantém a viscosidade dos fluidos com o 

aumento da temperatura 

Detergente de lavar a roupa, sabão de mãos e 

cosméticos 

Sódio / Carbonato de 

Sódio 

Mantém eficácia de outros componentes, 

tais como agentes de reticulação 

Detergente de lavagem, sabão, descalcificador de 

água, vidro, cerâmica 

Gluraraldeido Elimina bactérias existentes na água Desinfetante, esterilização de equipamentos 

médicos e odontológicos 

Guar Gum Engrossa água para suspender areia Espessante em produtos cosméticos, produtos de 

panificação, sorvetes, creme dentário, molhos 

Ácido cítrico Previne a precipitação de óxidos de 

metais 

Aditivos alimentares, alimentos e bebidas, sumo 

de limão 

Isopropanol Utilizado para aumentar a viscosidade do 

fluido de fratura 

Produtos limpa-vidros, antitranspirante, coloração 

de cabelo 

Figura 5: Composição do fluido de fracturação (Basto, 2014) 
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 Perfuração horizontal 

Ao longo dos anos, a tecnologia de perfuração tem apresentado uma grande evolução ao ponto 

de, atualmente, ser possível contornar formações geológicas ou mesmo zonas indesejadas, direcionando 

a broca de perfuração (drill bit) ao alvo pretendido. Desta forma, é possível perfurar ao longo de troços 

horizontais mantendo a precisão do alvo (Figura 6). 

Genericamente, um furo horizontal inicia-se à superfície, com um furo vertical, até a broca de 

perfuração encontrar-se a umas centenas de metros da formação alvo. Neste momento, dá-se início ao 

desvio, na direção pretendida, momento este conhecido como “kick of point” (KOP). Quando o furo se 

encontra no ângulo desejado, este é perfurado em linha reta ao longo da formação. Para garantir que a 

perfuração horizontal não excede os limites da formação de shale, rica em hidrocarbonetos, esta técnica 

requer um manuseamento cuidado (Basto, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Os avanços atuais centram‐se na realização de furos muito mais largos na sua secção horizontal, 

mais profundos, mais precisos e com múltiplas ramificações. A perfuração horizontal não é apenas 

vantajosa para a exploração de gás de xisto por permitir perfurar, paralelamente ao longo do estrato que 

contem a matéria‐prima, durante várias centenas de metros, mas também pela sua maior área de 

contacto transversal, quando comparada com a perfuração vertical para um mesmo diâmetro de 

perfuração (Sousa,2014). 

 Abordagem ao fracking: Panorama atual 

Nesta secção, é explicado como o fracking é encarado individualmente pelas nações e estados que 

o realizam. É discutido o fracking na União Europeia, e como apenas algumas nações permitiram ou não 

a sua realização. São também vistas as diferenças e semelhanças entres os Estados Unidos e a União 

Europeia no que diz respeito ao fracking e a leis e normas.  

Embora existam riscos ambientais associados, o fracking pode resultar numa grande produção de 

quantidades de energia e sucesso económico. Muitos países à volta do globo (Figura 7) têm pesado os 

benefícios e repercussões do fracking: enquanto alguns países dentro da UE colocaram-se do lado dos 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

 

Furos tradicionais 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

 

Furos horizontais 

Figura 6: Comparação entre furos verticais e furos horizontais. Fonte:ANGA 
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EUA e atualmente realizam o método, muitos outros países recusaram a aceitar os riscos ambientais do 

fracking. 

Inevitavelmente a introdução deste tema começa com a abordagem do que decorreu nos Estados 

Unidos, país no qual este recurso alcançou o seu máximo desenvolvimento e que é, de facto, o principal 

exportador, não só da tecnologia, mas também do benchmark legislativo, tanto no sentido positivo como 

negativo. 

Neste sentido é relevante fazer uma referência aos pontos fortes que permitiram alcançar este 

nível de desenvolvimento, mas que se convertem em pontos débeis no outro lado do Atlântico. Ainda não 

existe nenhuma disposição que, de forma sectorial específica, regule esta atividade a nível europeu; 

existe, no entanto, um vasto corpo normativo comunitário que assenta as bases normativas desta 

atividade, especialmente no âmbito do meio ambiental. 

 Fracking nos EUA 

O fracking transformou o panorama energético nos EUA, colocando o país no caminho de tornar-

se um exportador de petróleo depois do declínio nas três últimas décadas do século XX. Essa trajetória 

está agora a criar ondas de choque a nível global. 

A versão moderna do fracking veio no final dos anos 90, permitindo a exploração de reservas de 

petróleo e gás em mais de vinte Estados norte americanos. Como resultado, a produção de 

hidrocarbonetos tem subido mais rápido que em qualquer outra altura na história do país. Cerca de 

metade do crude norte americano vem atualmente do fracking. O boom também foi benéfico para os 

lares dos EUA, que desfrutaram da queda nos preços do gás para aquecer suas casas. Por volta de dois 

terços do gás do país é produzido pelo fracking (Vaughan, 2018). 

A fracturação hidráulica nos Estados Unidos tem aumentado a grande velocidade. A EIA prevê que 

os Estados Unidos irão suplantar a Rússia e tornar-se no principal produtor mundial de gás em nos 

Figura 7: Bacias sedimentares de gás de xisto e stress hídrico mundial (Kondash & Vengosh, 2015) 



 

11 
 

próximos anos, e talvez suplantar a Arábia Saudita como número um na produção mundial de petróleo (E 

IA, 2018). Na última década, a produção de gás de xisto aumentou para o óctuplo e agora representa 10% 

da produção de gás do país. Adicionalmente, o gás de xisto é 20% do gás restante nos Estados Unidos.  

Nos Estados Unidos, os recursos minerais podem ser propriedade, não só dos Estados ou do 

governo federal, mas também de pessoas que, além do mais, podem não coincidir com o proprietário do 

terreno sobrejacente, que, por outra parte, não pode negar o acesso ao proprietário dos recursos 

minerais. Ainda que este esquema possa parecer complexo, não é menos certo que incorpora um estímulo 

positivo a nível local, permitindo o desenvolvimento da atividade. Nos EUA, a lei tende a favorecer o 

proprietário do mineral ao mesmo tempo que reconhece o direito do proprietário do terreno a uma 

compensação direta significativa, mais além da simples compensação por ocupação do espaço. Nos 

Estados Unidos não existem leis reguladoras do fracking uniformes a todos os Estados. No Texas e 

Pensilvânia o fracking é permitido, enquanto que em outros como Nova Iorque e Vermont baniram 

totalmente a indústria (Sousa, 2014). 

 Fracking na Europa 

A Europa é deficitária energeticamente, o que gera um grau de dependência elevado de terceiros. 

A legislação de proteção 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 tentaram desenvolver contratos de 

exploração com países europeus, nomeadamente na Alemanha, na França e na Polónia (Bartolomeu, 

2014). 

 

Existem razões convincentes para a Europa replicar o “shale boom” dos Estados Unidos. Uma seria 

trazer preços de energia mais baixos. A dependência do Continente da Rússia – que fornece cerca de um 

terço do gás utilizado na Europa – é outra. Ao longo da Europa, companhias tentaram e falharam em 

replicar o sucesso do fracking nos EUA. Em parte, os seus esforços têm sido obstruídos por uma oposição 

política assertiva. Os Europeus recusam-se em aderir à revolução do gás de xisto por preocupações com 

o meio ambiente, sobretudo pela contaminação dos recursos hídricos e aumento do tráfego rodoviário. 

Mas o shale representa um gás mais barato que pode impulsionar a economia e reduzir a dependência 

energética da Rússia. 

 Segundo Gilblom & Patel (2016) a Europa pode ter tantas reservas de gás de xisto que os Estados 

Unidos, no entanto tem existido pouca prospeção. Alemanha, França, Holanda, Escócia e Bulgária baniram 

efetivamente o fracking. A única atividade de relevo é na Ucrânia, que se está a afastar da dependência 

do gás Russo, e no Reino Unido, onde o governo tem promovido a tecnologia para ajudar a substituir o 

fornecimento doméstico do Mar do Norte. Os protestos, aliados a adiamentos legais, preocupações fiscais 

e baixos rendimentos de alguns furos de teste – afastou os investidores. 
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As preocupações ambientais induzem a que muitos europeus se oponham à produção do gás de 

xisto (Figura 8), devido, sobretudo, à provável contaminação da água, em especial na Alemanha e na 

França, onde não será fácil encontrar um consenso público. 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 uma oposição considerável à extração de 

gás de xisto, baseada nos métodos de exploração norte-americanos, especialmente em áreas de alta 

densidade populacional. 

 

A falha, até agora, para o desenvolvimento desta tecnologia na Europa deve-se sobretudo à falta 

de compreensão da indústria de combustíveis fósseis em entender a diferença de contexto no velho 

Continente. Existe uma maior densidade populacional, a população não está acostumada a viver perto de 

campos de produção de gás e existem normas ambientais mais rígidas.  

Muitos países introduziram regras nacionais para regulamentar a exploração por fracking. Em 

alguns países, como na Espanha, estudos de impactos ambientais são suficientes para cumprir com as 

exigências ambientais, viabilizando a exploração do gás de xisto. Por outro lado, para países que adotam 

uma visão mais ecológica, o uso de tecnologias ainda imaturas, cujos riscos ainda não são totalmente 

conhecidos, pode comprometer os seus recursos naturais e causar danos irreversíveis. Para países como 

Bélgica, Bulgária, Roménia e Alemanha os princípios do direito ambiental levaram à conclusão legal de 

impor moratória ao fracking (Sanfelice V. T., 2016). 

 Reservas mundiais 

O gás de xisto poderá ter uma importância significativa no futuro da era dos hidrocarbonetos. 

Quando se olha para o panorama atual das estimativas de reservas de gás de xisto, deparamo-nos com 

Figura 8: Fracking na Europa (Gilblom & Patel, 2016) 
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estimativas com valores muito apreciáveis para a indústria petrolífera, numa altura em que a era do 

petróleo começa a dar início à era dourada do gás (Basto, 2014). 

Em 2013 um relatório da EIA estimou a quantidade do gás de xisto que tecnicamente pode ser 

recuperado em 41 países. A América do Norte lidera a produção mundial de gás de xisto, com os EUA e 

Canadá contribuindo para valores significativamente altos. Para além destes dois países, o gás de xisto 

apenas é produzido a escala comercial na Argentina e China (Figura 9). 

 

A distribuição de potenciais bacias de gás de xisto está presente ao longo de todo o globo terrestre, 

no entanto, é apenas nos Estados Unidos que este é extraído e comercializado em grande escala, até à 

data. Nos EUA, dez dos campos de produção de gás de xisto asseguram a grande maioria das reservas 

tecnicamente recuperáveis do país, e são apenas essas que se encontram atualmente a ser exploradas 

(Basto, 2014).  

A China tem as maiores reservas de gás de xisto mas até agora teve pouco sucesso em extraí-lo do 

seu solo. Enquanto a China tem planos ambiciosos para expandir drasticamente a sua produção de gás de 

xisto, estes esforços têm esbarrado no inadequado acesso a tecnologia, água e território. 

É no leste da Europa onde se estima existirem as maiores reservas de gás de xisto do Continente. 

Apesar de na maior parte dos países europeus o fracking ser uma prática já banida, e noutros uma mera 

possibilidade, visto não existirem reservas confirmadas (tal como em Portugal), noutras zonas a sua 

exploração já foi feita como no Reino Unido que tem reservas consideráveis (figura 10). 

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 apontavam as previsões iniciais. 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 infraestruturas 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, 

Figura 9: Principais bacias de gás de xisto mundial; Reservas mundiais de gás de xisto (EIA; A.R.I., 2013) 
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aproveitando assim os preços competitivos do gás daquela região. Os dados relativos à Europa em termos 

de reservas de gás de xisto (Figura 10) são discrepantes nas diversas fontes, apresentando todos eles 

relevantes potenciais reservas na Europa (Bartolomeu, 2014). 

 

 Portugal: Dependência energética 

O indicador de dependência energética mostra até que ponto uma economia depende das 

importações para satisfazer as suas necessidades energéticas. Corresponde ao rácio entre as importações 

líquidas de bens energéticos e o consumo interno bruto de energia (INE, 2014).  

Portugal apresenta‐se como um país de escassos recursos energéticos fósseis endógenos, 

nomeadamente aqueles que asseguram as necessidades energéticas da maioria dos países desenvolvidos 

– o petróleo, o carvão e o gás natural (Figura 11). 

Esta escassez de recursos fósseis traduz‐ se numa elevada dependência energética externa, 

atingindo, em 2012, os 79,4%. Em apenas cinco anos, entre 2005 e 2010, o índice de dependência 

Figura 10: Prováveis reservas de gás de xisto na Europa. Fonte: IEA. 2012 

Figura 11: Dependência energética nacional entre 2005 e 2017 (Fonte: DGEG, 2017) 
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energética diminuiu cerca de 12 pontos percentuais, de 88,8% para 76,1%, ainda que em 2011 e 2012 se 

tenha verificado um aumento para 79,3% e 79,8%, respetivamente (APA I.P.,2013). 

Da análise do consumo de energia primária (Figura 12) por fonte energética resulta que, muito 

embora se mantenha a tendência de diminuição do seu peso relativo, o petróleo e derivados permanecem 

a fonte energética mais utilizada, representando 42,7% do consumo de energia primária em 2016. Como 

segunda fonte energética mais utilizada seguiu-se o gás natural, com 19,9%. Em terceiro lugar esteve o 

carvão com 13,1%, logo seguido da biomassa com 12,9% e da energia elétrica com 10,0% (DGEG, 2019). 

 

 Reservatórios não convencionais 

Resultantes de um processo de formação geológica de hidrocarbonetos, o gás e petróleo formam-

se devido a condições específicas dos compostos orgânicos existentes nas rochas sedimentares. A 

profundidade, a temperatura e o tempo de exposição determinam o grau de decomposição dessa matéria 

orgânica. Quanto mais elevada for a temperatura e quanto maior for o tempo de exposição, mais as 

moléculas orgânicas complexas serão decompostas (Sanfelice V. T., 2016).  

Dependendo da formação geológica, os hidrocarbonetos líquidos ou gasosos emergem da rocha 

mãe e migram, por meio estratos porosos e permeáveis, concentrando-se em determinadas áreas. Essas 

aglomerações de hidrocarbonetos originam os chamados campos de petróleo e gás.  

A classificação convencional ou não convencional refere-se aos métodos de extração, e não ao 

produto. A extração pelo método não convencional é mais exigente tanto do ponto de vista económico 

como ambiental, requerendo uso de tecnologia sofisticada, grandes quantidades de água e a injeção de 

aditivos para viabilizar a produção. São hidrocarbonetos (petróleo e gás) que se encontram em condições 

tais, cuja extração requer o emprego de tecnologia especial, por encontrarem-se presos em rochas pouco 

permeáveis, ou por se tratar de petróleos com uma viscosidade muito elevada (Figura 13). Já os 

combustíveis fósseis tradicionais encontram-se de maneira mais fácil para exploração, uma vez que são 

diretamente extraídos a partir da rocha que era a fonte do gás (Sanfelice V. T., 2016).   

Figura 12: Consumo de energia primária por fonte energética em Portugal (Fonte: DGEG, 2017) 
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Resumidamente, para viabilizar a exploração e o desenvolvimento das reservas não convencionais 

será necessário: 

1. Criar uma rede artificial de fraturas, de modo a favorecer a interconexão do sistema 

poroso e de micro fraturas com o furo de extração.    

2. Diminuir a pressão do jazigo, com o objetivo de criar um gradiente de pressão para 

favorecer a libertação, e que o metano adsorvido migre para os poros e daí ao sistema de micro fraturas, 

para passar posteriormente ao sistema artificial de fraturas e, por último, poder alcançar o furo produtor. 

Estas condições passaram a ser possíveis devido aos avanços tecnológicos que permitiram 

combinar a perfuração horizontal com a fracturação hidráulica, constituindo o fator fulcral que permitiu 

situar na categoria de reservas, os consideráveis recursos de gás natural que albergam o gás não 

convencional (Basto, 2014). 

Não existe um modelo típico para um reservatório de gás não convencional: este pode ser 

profundo ou superficial; de alta ou de baixa pressão; de alta ou de baixa temperatura; homogéneo ou 

naturalmente fraturado; contendo uma única ou múltiplas camadas (Sousa, 2014).  

Então, o que é, exatamente, o gás não convencional? A resposta precisa a essa pergunta é difícil 

de encontrar. O que foi não convencional ontem pode, através de algum avanço tecnológico ou novo 

processo engenhoso, tornar‐se convencional amanhã. No sentido mais amplo, o gás natural não 

convencional é o gás cuja extração é mais difícil e menos económica, geralmente devido ao facto de a 

tecnologia necessária para o alcançar não estar plenamente desenvolvida ou ser demasiado dispendiosa 

(Bico, 2014). 

 O triângulo dos recursos – Classificação 

Depois de apresentadas as principais diferenças entre reservatórios convencionais e não 

convencionais e de se ter indicado quais os diferentes tipos de gás não convencional, é necessário citar o 

triângulo dos recursos e explicar a sua importância.  

A combinação de propriedades geológicas, petrofísicas e geomecânicas para a caracterização 

destes reservatórios, é aplicada para apoiar o desenvolvimento comercial dos recursos de 

Figura 13: Reservatório convencional Vs. Reservatório não convencional (adaptado de EAGE, 2012) 
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hidrocarbonetos em formações de baixa permeabilidade. Os cenários de procura de recursos e as inter-

relações tecnológicas dos recursos de hidrocarbonetos estão bem documentados pela abordagem do 

triângulo de recursos. 

Ao observar o triângulo proposto pela empresa Repsol (Figura 14), verifica‐se que, no topo, estão 

os designados reservatórios convencionais, facilmente exploráveis mas com pequenos volumes. Já os 

hidrocarbonetos não convencionais estão situados abaixo neste triângulo, onde a exploração dos mesmos 

é mais complexa e é necessária uma tecnologia mais sofisticada, embora existam grandes volumes 

disponíveis. 

 

O conceito do triângulo dos recursos emprega‐se para cada bacia produtora de hidrocarbonetos 

no mundo, permitindo estimar volumes e custos na exploração de petróleo e gás disponível em 

reservatórios consoante a sua qualidade. 

 Tipos de gás não convencional 

Embora exista volatilidade quanto à sua definição, os diferentes tipos de gás considerados não 

convencionais têm vindo a ser descritos consoante as suas características e pela forma como estão 

dispostos na natureza (Figura 15). 

Figura 14: Pirâmide representativa do incremento de custos e dificuldades de extração (Baptista, 2011) 

Figura 15: Esquemas com os diferentes tipos de jazigos de gás natural. Fonte: (adaptado de BNK Petroleum, 2013). 
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Um gás não convencional é um gás natural obtido de fontes e métodos de produção considerados 

novos e diferentes. Existem diferentes tipos de gás que dividem este grande grupo, considerando 

características como o estado físico, a localização ou a génese, e dividindo-se em 6 principais categorias 

de gás não convencional, que são descritas em seguida: 

1. Gás contido em reservatórios profundos (Deep Gas);  

2. Gás de Carvão (Coal Bed Methane);  

3. Zonas Geopressurizadas (Geopressurized Zones);  

4. Hidratos de Metano (Sub-Sea Hydrates ou Gas Hydrates);  

5. Gás contido em zonas de baixa permeabilidade (Tight Gas);  

6. Gás de Xisto (Gás de Xisto). 

 

1) Deep Gas 

O gás natural profundo corresponde ao gás natural que existe em depósitos muito abaixo do solo, 

além das profundidades de perfuração "convencionais". Este gás encontra-se geralmente a 4500 metros, 

bastante mais profundo do que os depósitos de gás convencionais, que são tradicionalmente apenas 

alguns milhares de metros de profundidade no máximo. O gás profundo, nos últimos anos, tornou-se mais 

convencional. As técnicas profundas de perfuração, exploração e extração melhoraram substancialmente, 

tornando a perfuração para gás profundo económica. No entanto, o gás profundo ainda é mais caro para 

produzir do que o gás natural convencional e, portanto, as condições económicas devem ser tais que seja 

lucrativo para a indústria extrair essas fontes. 

2) Coal Bed Methane (CBM)  

O carvão, outro combustível fóssil, é formado no subsolo sob condições geológicas semelhantes às 

do gás natural e do petróleo. Estes depósitos de carvão são comumente encontrados como veios que 

correm no subsolo, e são extraídos através de mineração e removendo o carvão. Muitas camadas de 

carvão também contêm gás natural, seja dentro da própria camada ou da rocha circundante. Este metano 

do leito de carvão fica preso no subsolo e geralmente não é liberado na atmosfera até que as atividades 

de mineração de carvão o desencadeiem. Historicamente, o metano de leito de carvão tem sido 

considerado um incómodo na indústria de mineração de carvão. Uma vez que uma mina é construída e o 

carvão é extraído, o metano contido na nos veios dilui-se para a mina de carvão. Isso representa uma 

ameaça à segurança, já que uma concentração muito alta de metano no furo cria condições perigosas 

para os mineradores de carvão. 

3) Zonas geopressurizadas 

As zonas geopressurizadas são formações subterrâneas naturais que estão sob alta pressão 

incomum para a sua profundidade. Essas áreas são formadas por camadas de argila que são depositadas 
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e compactadas muito rapidamente em cima de materiais absorventes mais porosos, como areia ou silte. 

A água e gás natural que estejam presentes nesta argila são espremidos pela rápida compressão da argila, 

e entram na areia mais porosa ou depósitos de lodo. O gás natural, devido à compressão da argila, é 

depositado nesta areia ou lama sob alta pressão (daí o termo "geopressure"). Além de ter essas 

propriedades, as zonas geopressurizadas são normalmente localizadas a grandes profundidades, 

geralmente entre 3000 e 5000 metros abaixo da superfície da Terra. 

4) Hidratos de metano (Sea Hydrates/Gas Hydrates) 

Os hidratos de metano são a forma mais recente de gás natural não convencional a ser descoberto 

e pesquisado. Essas formações interessantes são formadas por uma rede de água congelada, que forma 

uma espécie de "gaiola" ao redor de moléculas de metano. Esses hidratos parecem neve derretida e foram 

descobertos em regiões do Ártico. No entanto, a pesquisa sobre os hidratos de metano revelou que eles 

podem ser muito mais abundantes do que o esperado inicialmente. 

5) Tight Gas 

Tight gas é o gás natural produzido a partir de rochas reservatório com uma permeabilidade tão 

baixa que é necessária uma fraturação hidráulica maciça para explorar o furo a taxas económicas. 

Reservatórios de tight gas são geralmente definidos como tendo menos de 0,1 mil Darci (mD) de 

permeabilidade e menos de dez por cento.  Embora os xistos tenham baixa permeabilidade e baixa 

porosidade efetiva, o gás de xisto é usualmente considerado separado do tight gas, que é mais 

comumente encontrado no arenito, mas também no calcário. O tight gas é considerado uma fonte não 

convencional de gás natural. 

6) Shale Gas 

Gás natural que não sofreu migração, permanecendo na rocha mãe, formações estas de baixa 

permeabilidade. O shale é uma rocha sedimentar de grão muito fino e que se parte facilmente em finas 

camadas, paralelas entre si. É uma rocha de baixa dureza, mas não se desintegra uma vez molhada ou 

húmida. Estas rochas “xistosas” podem conter gás natural, principalmente quando duas camadas de shale 

negro confinam uma camada mais fina. Devido às suas propriedades (impermeabilidade e baixa 

porosidade) é consideravelmente mais oneroso e difícil extrair o gás neles contido do que em depósitos 

de gás convencional. 

Estas formações são simultaneamente o reservatório e a rocha-mãe, quando a sua génese (da 

rocha e gás) é contemporânea. Neste caso, a tradução de shale para xisto não será correta, sendo que 

uma rocha metamórfica passa por processos de pressão e temperatura que ultrapassam em muito as da 

janela do petróleo e gás natural. Assim, shale pode também conter na sua definição as margas e calcários 

argilosos que contêm gás nos seus poros, fraturas e adsorvido na sua matriz. 
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 Tendências e perspetivas para o futuro 

As atividades de produção de petróleo e gás, incluindo a fracturação hidráulica, vão primeiramente 

ser afetadas pelos custos de operações do furo, e do preço de petróleo e gás. Qualquer cenário hipotético, 

tanto de diminuição, estabilização ou aumento de atividade de fracturação hidráulica será plausível. 

 Durante os últimos 50 anos os combustíveis fósseis dominaram os recursos energéticos nos 

Estados Unidos. A importância do petróleo, gás e carvão mudaram várias vezes ao longo do tempo, mas 

por volta dos anos 2000 houve um ressurgimento na produção destes combustíveis devido à fracturação 

hidráulica. 

A produção de gás natural subiu para valores sem precedentes, e a produção de petróleo ressurgiu 

para níveis não vistos desde a década de 80 do século passado (Figura 16). O petróleo representava 15% 

da produção de energia nos Estados Unidos e aumentou para 23% (cerca de 20 quadriliões Btus) no final 

de 2015, e o gás natural aumentou a sua porção de 31% para 37% (cerca de 33 quadriliões Btus) da 

produção doméstica do país (EIA, 2016a). 

 

A vaga de aumento de produção de petróleo e gás começou por volta dos anos 2000 e foi causado 

por forças de mercado (fornecimento e procura) e pelos desenvolvimentos e consequente maior 

utilização da fracturação hidráulica.  

Na figura 17 são mostrados os aumentos da produção de petróleo e gás oriundos dos furos de 

fracturação hidráulica. A produção de petróleo e gás no início do século era irrelevante, mas em 2015 

representa 51% da produção de petróleo e 67% da produção de gás nos Estados Unidos. 

Figura 16: Produção primária de energia por fonte nos Estados Unidos, entre 1950 até 2015. Fonte: EIA (2016a). 

Figura 17: Produção no Estados Unidos de petróleo (esquerda) e gás (direita) de furos fraturados hidraulicamente de 
2000 a 2015. Fonte: EIA (2016a). 
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As atividades de fracturação hidráulica estão concentradas nos Estados Unidos. Em 2011 e 2012 

cerca de metade dos furos de fracturação hidráulica estavam localizados no Texas e um quarto localizados 

em outros quatro estados: Colorado, Pensilvânia, Dacota do Norte e Oklahoma (EPA, 2015). Na figura 18 

são mostradas as mudanças desde 2000 na geografia nacional de produção de petróleo e gás através do 

aumento da perfuração horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Consumo de energia a nível mundial 

Atualmente, o petróleo é a fonte de energia mais consumida no mundo, superando o carvão, gás 

natural, a energia nuclear, os combustíveis renováveis, entre outros.  

A procura por petróleo tem vindo a aumentar a ritmos elevados nos últimos anos, o que faz com 

que se conclua que a tendência é que o seu consumo aumente ainda mais no futuro. Como exemplo de 

fatores que contribuem para este aumento na procura de fontes energéticas, pode-se citar: o crescimento 

populacional, a falta de racionalização no consumo, a inserção de novas potências económicas no 

panorama mundial, entre outros (Tavares, 2010). 

 Estima-se que o consumo mundial de gás natural aumente para 177 Tcf em 2040 em relação a 124 

Tcf em 2015 (Figura 19) e seja o maior aumento no consumo de combustíveis fósseis, embora a utilização 

de recursos renováveis esteja a aumentar, informou a Administração de Informações sobre Energia (EIA) 

dos EUA (Davies, 2017). 

Figura 18: Localização de furos horizontais que começaram a produzir gás natural em 2000, 2005 e 2012.Fonte: 
DrillingInfo 

 

Figura 19: Consumo mundial (QBTU)l de energia por fonte de energia (EIA, 2017) 
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É forçoso voltar a citar o exemplo nos Estados Unidos, onde há pouca mais de duas décadas, foram 

projetados cenários preocupantes, visto que as suas reservas de gás estavam encurtando de forma 

apreciável e novas fontes energéticas alternativas eram colocadas em perspetiva. Nessa altura, foi 

essencial a aplicação de um plano para importar de gás natural de outros países produtores 

Atualmente, a situação reverteu-se. Os EUA têm abundância de gás natural e o fornecimento, a 

longo prazo, é mais seguro do que nunca, pois as operadoras dispõem da tecnologia e conhecimento 

necessários para a exploração de gás natural a partir de recursos não convencionais (Figura 20). Graças à 

exploração do gás não convencional, prevê‐se que os EUA sejam, atualmente, os maiores produtores de 

gás natural superando países como a Rússia e a Arábia Saudita (Sousa, 2014). 

 

 

Capítulo 3: Pegada Hídrica Da Fraturação 

Hidráulica 

O consumo de água é um dos principais problemas na utilização da fracturação hidráulica e, 

consequentemente, na exploração de gás de xisto. A água é necessária para perfuração, transporte, 

processamento, cimentação e fracturação. Grandes quantidades de água são extraídas tanto de fontes 

superficiais como subterrâneas e utilizadas nos estágios iniciais da recuperação de gás de xisto. 

Nos Estados Unidos a variação destes consumos é grande, com valores medianos de água por furo 

que vão de poucos milhares até às centenas de milhares de metros cúbicos para diferentes campos de 

produção de gás de xisto. Mesmo dentro do mesmo campo de produção o consumo de água varia 

bastante. No Barnett Shale no Texas, o consumo varia entre 8000 m3 até 100000m3 , com uma média de 

19000 m³ de água necessários para fraturar um furo horizontal antes de iniciar a produção de gás (EPA, 

2015). 

De acordo com um conjunto de dados da EPA, o volume de água mediano por furo é de 5700 m3 

entre 2011 e início de 2013, baseando-se em 37796 divulgações nacionais (EPA, 2015).Dados divulgados 

Figura 20: Produção de gás natural nos EUA (EIA, 2018). 
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pela Information Handling Services do número de furos e o volume mediano mostram que os volumes 

por furo aumentaram nos anos seguintes de 5700 m3 em 2011 para 10200 m3 em 2014. Este aumento de 

volume necessário para o fracking deve-se muito ao aumento de furos horizontais (Gallegos, 2015). O 

aumento do comprimento dos furos horizontais afeta o total de volume injetado, permitindo um maior 

volume de fraturas a ser estimulado. Atualmente os volumes por furo são maiores, como será visto 

posteriormente. 

Cumulativamente, as atividades de fracturação hidráulica nos Estados-Unidos utilizou uma média 

de aproximadamente 16700 m3 de água em 2011 e 2012, de acordo com as análises da EPA e divulgações 

de FracFocus (EPA, 2015). Embora isto represente menos de 1% da utilização total de água, as extrações 

de água podem causar potenciais impactes na quantidade e qualidade dos recursos hídricos a escalas 

locais (Figura 21). 

 

 Fontes de água para a fraturação hidráulica 

Ao longo dos Estados-Unidos, a vasta maioria da água utilizada na fracturação hidráulica é doce, 

embora as operadoras também utilizem água de pouca qualidade, incluindo a reutilização de água 

residual da fracturação hidráulica. Tendo por base dados disponíveis, a reutilização mediana de água 

residual como uma percentagem de água injetada é 5% a nível nacional naquele país, com a percentagem 

variando consoante o local. A percentagem de utilização de água residual é menor noutras áreas, 

incluindo regiões com maior stress hídrico, provavelmente devido à disponibilidade de furos de 

deposição. Por exemplo, a reutilização de água residual é aproximadamente 18% do volume injetado na 

Marcellus Shale na Pensilvânia, enquanto que compõe aproximadamente 15% na Barnett Shale no Texas. 

A água utilizada na fracturação hidráulica normalmente vem de água superficial, água subterrânea, 

ou reutilização de água residual da fracturação hidráulica. A fracturação hidráulica no este dos Estados-

Unidos geralmente depende de água superficial, enquanto as operações em estados com clima árido a 

semiárido no Oeste utilizam água subterrânea. Na Marcellus Shale na Pensilvânia (Figura 22), por 

exemplo, a maior parte da água utilizada na fracturação hidráulica é originaria de água superficial, 

enquanto que na Barnett Shale no Texas (Figura 23) a água utilizada provém tanto de água superficial 

Figura 21: Stress hídrico nos Estados Unidos e regiões com gás de xisto (J.Kondash, E.Lauer, & Vengosh, 2018) 
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como subterrânea em proporções iguais. Em áreas com escassez de recursos hídricos superficiais, como 

no Texas, a água subterrânea fornece grande parte da água necessária para a fracturação hidráulica utiliza 

mistura de fontes superficiais e subterrâneas (EPA, 2016). 

 

 

 Volumes de água utilizada nas principais formações de gás nos Estados Unidos 

A exploração de gás não convencional nos Estados Unidos experienciou um aumento muito rápido, 

seguido de alguns anos de produção limitada devido à queda e baixo preço de gás. Durante esta transição, 

o uso de água para a fracturação hidráulica e a produção de água residual nas principais bacias produtoras 

de gás aumentou. De 2011 a 2016, a água utilizada por furo aumentou em 770%, enquanto a água de 

“flowback” e água produzida geradas durante o primeiro ano de produção aumentou em 1440% (Kondash 

& Vengosh, 2015). A intensidade de utilização de água (normalizada com a produção de energia) 

aumentou em todas as bacias de xisto dos Estados Unidos durante este período de transição. O estável 

aumento da pegada hídrica do fracking com o tempo implica que as futuras operações de gás não 

convencional requeiram maiores volumes de água para a fracturação hidráulica, que vão resultar em 

maiores volumes de água residual produzidos (Figura 24). 

Apesar da maior intensidade de utilização de água (quantidade de água utilizada para produzir 

uma unidade de energia; por exemplo, litros por giga joules) da fracturação hidráulica comparada com os 

furos verticais de gás, já foi mostrado que a extração global de água para a fracturação hidráulica é 

negligenciável comparada com outros usos de água industriais a níveis nacionais. Contudo, numa escala 

local, o uso de água para fracturação hidráulica pode causar conflitos em relação a disponibilidade de 

água, especialmente em regiões áridas como o Oeste dos Estados Unidos, onde as fontes hídricas são 

limitadas. 

 

 

Figura 23: Quantidade de água utilizada na Marcellus 
Shale na Pensilvânia (EPA, 2016) 

Figura 22: Quantidade de águas utilizada em 
Barnett Shale no Texas (EPA, 2016) 
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Entre 2005 e 2014 a fraturação hidráulica nos Estados-Unidos para o shale gás 798 × 106 m3 

necessitou de três vezes mais que o mesmo processo para o petróleo não-convencional 232 × 106 m3. A 

formação Barnett gás liderou nos Estados Unidos com um gasto de água de 243 × 106 m3 durante a sua 

vida de produção. Devido a esta formação estar localizada numa região semiárida como o Texas, bem 

como o stress hídrico de recursos superficiais e subterrâneos com o crescimento populacional, o uso de 

água para futuras fracturações hidráulicas na formação Barnett shale pode ser limitado. 

Na formação de Monterrey-Temblor, a água utilizada por furo é de 0.3 × 103 m3 e o total foi de 

0.35 × 106 m3, o que é um valor relativamente baixo. Isto deve-se ao facto de a fracturação hidráulica ser 

efetuada em furos verticais em formações com alta permeabilidade, ao contrário de furos horizontais em 

outras bacias. Estima-se ainda que entre 2012 e 2014 a utilização de água anual para a fracturação 

hidráulica foi de 116 × 106 m3  por ano para shale gás e 66 × 106 m3 por ano para petróleo não 

convencional. A combinação é de 183 × 106 m3 por ano. Este valor estimado representa 0.87% do uso 

industrial total nos Estados Unidos e 0.04% da água doce 4.23 × 1011 m3 utilizada por ano nos Estados-

Unidos (Kondash & Vengosh, 2015).  

As atuais limitações tecnológicas na eficiência da fracturação hidráulica incluem um decréscimo 

(20% a 50% da produção total no primeiro ano) na produção de gás não convencional ao longo do tempo 

depois da produção inicial, e o facto de uma parte significativa do gás nas formações de xisto não ser 

produzido (Figura 25). Apesar destas limitações, progressos na fracturação hidráulica e na tecnologia de 

perfuração horizontal fizeram aumentar a produção de gás e petróleo nas formações de xisto; entre 2007 

e 2016, a produção de gás de xisto subiu para o óctuplo nos Estados Unidos. 

Figura 24: Total de água utilizada para fracturação hidráulica nos EUA em formações de gás de xisto (J.Kondash, 
E.Lauer, & Vengosh) 
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Em cada uma das 4 regiões estudadas, o uso de água por furo aumentou (Figura 26). A região de 

Marcellus tem o aumento de água mais baixo (20%), com uma mediana de valor 23400 m3 por furo em 

2011 para 27950 m3 por furo em 2016, enquanto a bacia Permian teve o maior aumento em uso de água 

(770%), de 4900 m3 em 2011 para 42500 m3 por furo em 2016. Os volumes de água utilizada variam 

consideravelmente entre regiões, com a região de Bakken usando menos água (21100 m3 por furo em 

2016) e a bacia de Permian que usa mais água (42500 m3 por furo em 2016).  O comprimento da porção 

do furo que é perfurado horizontalmente é referido como comprimento lateral, com a fracturação 

hidráulica ocorrendo em estágios à medida que o furo é perfurado horizontalmente. 

 

Em 52 das 57 bacias hidrográficas com as maiores médias de volumes para fracturação hidráulica 

acima de 15000 m3 por furo, mais de 90% são com furação horizontal, mostrando que as formações de 

xisto que contêm petróleo ou gás são frequentemente desenvolvidas deste modo, que necessita de 

maiores volumes de água por furo. 

 Fatores de definem a quantidade de água utilizada 

Os fatores mais importantes com definem a quantidade de água utilizada por furo são: 

• Tipo de produção (petróleo ou gás) 

Figura 25: Produção total (m3) (quadrados conectados) e produção anual cumulativa (barras) para cada região 
produtora de gás de xisto não convencional. (J.Kondash, E.Lauer, & Vengosh, 2018) 

Figura 26: Água utilizada (m3) por furo fraturado hidraulicamente entre 2011 e 2016, nos principais campos de gás 
de xisto nos EUA. (J.Kondash, E.Lauer, & Vengosh, 2018) 

 



 

27 
 

• Direção de perfuração (horizontal ou vertical) 

• Características Geológicas (profundidade, extensão e espessura do reservatório) 

A produção de gás requer mais água que a de petróleo, e os furos horizontais necessitam de muito 

mais água que os verticais. 

Análises de dados históricos indicam a influência da orientação do furo, data da perfuração, e a 

formação de hidrocarbonetos alvo no volume de água para fracturação hidráulica (Tanya J. Gallegos, 

2015). Estes fatores resultam numa ampla variedade de estimativas (Figura 27). 

 

A extensão do reservatório, profundidade, espessura dos estratos que contêm petróleo ou gás 

influenciam o intervalo perfurado e a quantidade de água necessária para induzir fraturas nos mesmos 

enquanto que a porosidade, permeabilidade, temperatura, pressão, e outras propriedades intrínsecas 

influenciam a saturação da água, geometria das fraturas, e o plano de composição do fluido de fracturação 

hidráulica. 

Das principais formações não convencionais de hidrocarbonetos analisadas (shales, tight 

formations – incluindo tight sands e sandstones, e coalbeds) as coalbeds geralmente requerem menos 

água por furo. Coalbed methane (CBM) advêm de veios de carvão que muitas vezes têm conteúdos iniciais 

altos de água e tendem a ocorrer a pouca profundidade (EPA, 2015). Em parte, devido a profundidades 

mais pequenas, os furos são mais curtos e requerem menos água, quando comparados com formações 

de xisto e formações tight. 

A maior presença de furos verticais ou direcionais que necessitam de menos água para a sua 

fracturação hidráulica explica, em parte, o porquê de o uso de água ser tão variável ao longo dos Estados-

Unidos. As áreas do País com um maior consumo de água para fracturação hidráulica normalmente, mas 

nem sempre, correlacionam-se com áreas com maiores concentrações de furos horizontais (Tabela 2), 

porque a quantidade de água utilizada para fraturar hidraulicamente é diretamente ou indiretamente 

influenciada por características locais ou regionais dos reservatórios de petróleo e gás.  

Figura 27: Quantidade média de água utilizada por tipo de produção. (Tanya J. Gallegos, 2015) 
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Consoante os dados de volume de água (m3) por furo registados da tabela 3, referente aos 

principais campos de produção de gás de xisto nos Estados Unidos, é possível calcular os seguintes valores: 

• Média: 21272.91304 m3  água/ furo   • Mediana: 23457 m3 água/ furo 

 

 

Capítulo 4: Impactes do Fracking 

Apesar dos avanços significativos na área da energia, a tecnologia de fraturação hidráulica 

apresenta-se de forma bastante complexa, colocando em questão e comprometendo a sustentabilidade 

ambiental dos recursos naturais. 

Tabela 2: Percentagens de furos horizontais, verticais e direcionais nos principais campos de produção de 
hidrocarbonetos nos EUA. (Kondash & Vengosh, 2015) 

 

Tabela 3: Volumes de produção em formações não convencionais produtoras de gás nos Estados Unidos (J.Kondash, 
E.Lauer, & Vengosh, 2018) 
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O gás natural joga e jogará, segundo as principais projeções internacionais, um relevante papel na 

matriz energético mundial atual e futuro, constituindo‐se na energia de base durante a transição para 

esse desejável cenário de maior aproveitamento das fontes de energia renovável, garantindo a segurança 

do fornecimento e o respeito pelo ambiente, em benefício de um desenvolvimento sustentável e da luta 

contra a alteração climática.   

A fim de contextualizar os potenciais riscos desta atividade, deve‐se referir, obrigatoriamente, a 

experiência observada nos EUA, onde já se perfuraram milhares de furos para gás não convencional, que 

serviram para identificar os riscos, tanto pela sua frequência como pelo seu impacto, e comprovar que a 

tecnologia atual permite mitigar e, inclusive, evitar os riscos associados, mediante a aplicação de melhores 

práticas, do desenvolvimento de uma normativa específica, quando necessária, e da investigação, 

otimização e melhoria dos processos utilizados. 

Milhares de furos são perfurados e fraturados todos os anos nos Estados Unidos, onde as 

atividades estão concentradas em determinadas zonas. Estima-se que cerca de 25 mil a 30 mil novos furos 

foram perfurados e fraturados hidraulicamente anualmente nos Estados Unidos entre 2011 e 2014. 

Adicionalmente, furos pré-existentes (com mais de um ano, que podem ter ou não sido fraturados 

hidraulicamente no passado) foram também fraturados. O preço de petróleo e gás podem causar alguma 

volatilidade no número de furos perfurados e fraturados hidraulicamente por ano, contudo é expectável 

que a fracturação hidráulica continue a expandir e conduza ao aumento da produção de petróleo e gás 

nas próximas décadas (EPA, 2015).  

Os furos de fracturação hidráulica podem estar localizados perto de residências e de recursos 

hídricos. Entre 2000 e 2013, aproximadamente 9.4 milhões de pessoas viveram a menos de 1.6 

quilómetros de furos onde se utilizou fracturação hidráulica. Aproximadamente 6800 fontes de água 

potável para abastecimento publico estavam localizadas a menos de 1.6 quilómetros de pelo menos um 

furo de fracturação hidráulica no mesmo período. Estas fontes de água serviram mais de 8.6 milhões de 

pessoas durante 2013. Embora a proximidade das atividades de fracturação hidráulica não é por si mesmo 

suficiente para ocorrer um impacte, esta aumenta o potencial para o impacte ocorrer (EPA, 2011). Os 

recursos hídricos subterrâneos em áreas onde ocorre a fracturação hidráulica são os mais propensos a 

serem afetados por estes potenciais impactes. Contudo, a fracturação hidráulica pode também afetar os 

recursos hídricos fora da vizinhança de um furo hidraulicamente fraturado; por exemplo um camião 

carregando água residual pode derramar ou libertar a mesma inadequadamente tratada e que pode ter 

efeitos negativos. 
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O âmbito deste capítulo é avaliar as atividades envolvendo recursos hídricos que suportam o clico 

da água fracturação hidráulica (Figura 28). Onde possível, identifica-se mecanismos responsáveis ou 

potencialmente responsáveis por quaisquer impactes.  

 

 Aquisição de água 

As extrações de água para fracturação hidráulica, como qualquer extração de água, tem o potencial 

de diminuir a qualidade dos recursos hídricos. As extrações de água subterrânea que excedem a taxa de 

recarga natural diminui a água armazenada nos aquíferos, potencialmente mobilizando contaminantes 

ou permitindo a infiltração de água de qualidade menor superficial ou de formações adjacentes. A 

extração de água pode diminuir a descarga de água superficial para cursos de água, potencialmente 

afetando a qualidade da água superficial. Áreas que necessitem de grandes quantidades de água 

subterrânea são as mais propensas a impactes, particularmente regiões mais propensas a secas com 

recarga limitada de água subterrânea (EPA, 2015). 

A extração de água superficial também tem o potencial de degradar a qualidade da água. Estas 

podem diminuir os níveis de água e alterar o fluxo dos cursos de água, potencialmente diminuindo a 

capacidade dos cursos de água de diluir os contaminantes. A gestão da taxa de extração de água tem sido 

mostrada para ajudar a mitigar os potenciais impactes da extração de água para fracturação hidráulica na 

qualidade da água. 

O potencial para impactes nos recursos hídricos por extração de água é maior em áreas com 

grandes quantidades de água utilizada, pouca disponibilidade hídrica, seca, e dependência de água 

subterrânea. Quaisquer impactes são provavelmente localizados nestas áreas (EPA, 2011).  

Figura 28: Etapas do ciclo da água na fracturação hidráulica. Fonte: (EPA, 2016) 
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Uma série de fatores podem modificar o balanço entre o uso da água e a sua disponibilidade. Por 

exemplo, múltiplos furos hidraulicamente fraturados requerem mais do que um furo, tornando-se críticos 

os efeitos cumulativos de muitos furos numa dada área num dado período. Além disso, os efeitos 

combinados de variados utilizadores que bombeiam água do mesmo aquífero pode representar um stress 

numa massa de água subterrânea que já esteja em decadência. 

As três principais fontes de água para a fracturação hidráulica são: 

• Água superficial (i.e. rios, ribeiras, lagos e reservatórios); 

• Água subterrânea; 

• Reutilização de água residual derivada da fracturação hidráulica; 

A fonte de água (superficial ou subterrânea) para abastecimento das operações de fracturação 

hidráulica é normalmente determinada pelo tipo de fontes disponíveis no local. Os custos de transporte 

podem ser altos, por isso a indústria tende a adquirir a água de fontes próximas se possível. Como já 

referido, no Este dos Estados Unidos a maior parte da água utilizada na fracturação hidráulica provem de 

recursos hídricos superficiais, enquanto que em Estados áridos ou semiáridos no Oeste do país a água 

provém tanto de recursos hídricos superficiais como subterrâneos. 

A reutilização da água residual de operações de fracturação hidráulica reduz a necessidade de 

extrações de água superficial e subterrânea. Numa pesquisa por 10 Estados Norte Americanos, bacias, ou 

campos de produção, foi encontrado um valor de mediana de 5% da água utilizada na fracturação 

hidráulica é água residual de fracturação hidráulica, com esta percentagem variando de local para local 

(Tabela 4). 

 

 

A decisão da reutilização da água residual (Tabela 5) da fracturação hidráulica parece ser guiada 

pelo plano económico e pela qualidade da água residual, e não por disponibilidade  (EPA, 2015). 

Tabela 4: Proporções estimadas das fontes de água para fracturação hidráulica de águas 
superficiais e subterrâneas (Fonte: EPA,2016) 
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Salvo algumas exceções, a fracturação hidráulica utiliza uma relativa pequena percentagem de 

água quando comparada com a utilização total e disponibilidade hídrica a grandes escalas geográficas. 

Apesar disto, a fracturação hidráulica pode afetar a quantidade e qualidade dos recursos hídricos 

alterando o balanço entre a extração de água e a disponibilidade dos recursos hídricos locais. Alterações 

com potencial de limitar a disponibilidade hídrica e prejudicar a sua qualidade são mais propensas a 

ocorrerem em áreas com grandes extrações de água para fracturação hidráulica e pouca disponibilidade 

hídrica. Uma estratégia de gestão de água (i.e., incentivo a recursos hídricos alternativos ou restrições a 

extrações de água) podem reduzir a frequência e severidade dos impactes nos recursos hídricos causados 

pelas extrações de água para fracturação hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mistura de químicos 

Da bibliografia estudada, há relatórios de derrames e libertações de químicos e fluidos que 

ocorreram durante a etapa de mistura de químicos e atingiram solos e águas superficiais com o potencial 

de atingir águas subterrâneas. O potencial de fluidos derramados atingirem, e, portanto, impactar 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, depende da composição dos fluidos derramados, 

características, atividades de resposta ao derrame, e o destino e transporte do fluido derramado.  

Não existe nenhuma composição standard para um fluido de fracturação hidráulica, que consiste 

num fluido base, propante e aditivos. Segundo a (EPA, 2016), foram identificados 1084 químicos que 

foram reportados sendo usados nacionalmente nos Estados Unidos, e estes químicos cobrem uma vasta 

variedade de classes e propriedade físico-químicas, sendo que o número está a aumentar. O tipo de fluido 

e o número, volume e tipo de químicos variam de local. Dados estaduais e industriais de derrames 

coletados e revistos pela EPA indicam que pequenos (100 litros) e grandes derrames (mais de 4000 litros) 

podem atingir recursos hídricos superficiais. Enquanto pequenos derrames atingiram recursos hídricos 

superficiais (e que têm o potencial de atingirem recursos hídricos subterrâneos), grandes volumes 

Tabela 5: Percentagem de água reutilizada no fracking em campos de gás nos EUA (fonte: EPA 2016) 
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derramados são mais propensos de percorrer grandes distâncias e, portanto, têm maior potencial de 

atingir tanto recursos hídricos superficiais como subterrâneos.  

Existem diversos mecanismos nos quais um derrame pode potencialmente contaminar recursos 

hídricos. Estes incluem derrames para águas superficiais próximas, contaminação de solos e transporte 

eventual para água superficial, e infiltração e contaminação de água subterrânea. Dos 151 derrames 

identificados pela EPA, os fluidos chegaram a águas superficiais em 13 casos (9% dos 151) e ao solo em 

97 casos (64%).  

Nenhum dos derrames do fluido de fracturação foram relatados a chegarem a água subterrânea. 

Isto pode ser devido a uma ausência de impacte: contudo, pode demorar muitos anos para os fluidos 

derramados a infiltrarem-se no solo e serem lixiviados até à água subterrânea. Para mais, pode não ser 

aparentemente imediato se um derrame chega a água subterrânea ou não. 

Estimações da base de dados da EPA publicados pela (Frackfocus, 2018) sugerem volumes 

medianos de químicos injetados por furo que variam de poucos a milhares de litros, com uma mediana 

toral de 2500 litros de químicos por furo. Baseado nesta mediana total e assumindo 14 únicos químicos 

utilizados por furo, são estimados 34000 litros de químicos que podem ser injetados por furo. Visto que 

o número de químicos por furo varia entre 4 e 28, o volume estimado de químicos injetados por furo pode 

variar de aproximadamente 9800 a 69000 litros. 

 Perfuração e efeitos na água 

Os fluidos de fracturação hidráulica são injetados em furos a alta pressão. Os fluidos fluem através 

do furo até à zona de produção (formação geológica sendo fraturada) onde as pressões aplicadas pelo 

fluido são suficientes para criar fraturas na rocha. Existem dois mecanismos subterrâneos principais pelos 

quais a injeção de fluidos e a criação e propagação de fraturas podem conduzir a contaminação de 

recursos hídricos (EPA, 2016): 

1. O movimento de líquidos ou gases para fora do furo de produção até a um recurso 

hídrico por revestimento deficiente ou 

2. O movimento de líquidos ou gases da zona de produção através de fraturas nas 

formações geológicas até recursos hídricos. É também possível que ocorra a combinação de ambos. 

A perfuração vertical é uma prática bem estabelecida e milhões de furos foram perfurados de um 

modo seguro atravessando aquíferos sem problemas significativos. Os recursos hídricos subterrâneos 

estão protegidos durante a perfuração vertical por uma combinação de revestimentos e cimento. Já 

existiram casos extremamente raros onde a água subterrânea foi contaminada, mas isso deveu-se a falhas 

na instalação do revestimento do furo, não na fracturação hidráulica concretamente (EPA, 2016).  

A maior parte dos recursos de hidrocarbonetos não convencionais estão entre 3000 e 4500 metros 

de profundidade. Tipicamente os aquíferos estão localizados a menos de 300 metros de profundidade, 
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portanto não existe nenhuma conexão entre estas formações e a contaminação da água não é possível 

durante a fracturação hidráulica. 

  As fraturas, que tipicamente estendem-se por centenas de metros, são criadas para permanecer 

na zona de produção para aceder à maior quantidade de hidrocarbonetos possível utilizando para isso 

uma quantidade de água apropriada e químicos para completar a operação.  

Os furos de produção são localizados e projetados primeiramente para otimizar a produção de 

petróleo e gás, que requer um isolamento de formações hídricas das formações que contêm 

hidrocarbonetos de modo a prevenir a água da diluição dos mesmos e proteger os recursos hídricos.  

O revestimento cimentado superficial, em particular, é uma característica importante no furo de 

produção para isolar recursos hídricos de líquidos e gases que se movimentam na subsuperfície. A maior 

parte dos operadores fracturação hidráulica têm utilizado revestimento e uma camada de cimento para 

proteger os recursos hídricos, mas existem exceções: uma pesquisa conduzida pela EPA sobre furos de 

produção de petróleo e gás fraturados hidraulicamente realizados por nove empresas de serviços de 

petróleo e gás em 2009 e 2010 estima que pelo menos 3% dos furos (600 a 23000 furos) não tinham a 

camada de cimento em determinada parte do revestimento instalado ao longo do recurso hídrico 

subterrâneo identificado pelos operadores. A ausência de cimento por si só não conduz a um impacte 

negativo. Contudo, reduz o número de barreiras de revestimento e cimento que os fluidos têm que 

atravessas para alcançar recursos hídricos subterrâneos. 

O painel (c) da Figura 29 mostra a estimação da distribuição de distâncias de separação para cerca 

de 23000 furos fraturados hidraulicamente entre 2009 e 2010. A distância de separação é a distância entre 

a profundidade onde ocorre a fracturação hidráulica no furo e a base do recurso hídrico subterrâneo mais 

próximo (ilustrado no painel a). 

 

Figura 29: Distância entre recursos hídricos subterrâneos e furos hidraulicamente fraturados. Fonte: (EPA, 2016) 
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Um relatório recente da Real Academia de Engenharia do Reino Unido afirma que é altamente 

improvável que as fraturas artificiais se estendam por mais de um quilómetro na vertical. De facto, um 

estudo realizado sobre vários milhares de furos nos EUA, África e Europa, declara que foi de 600 metros 

a máxima longitude observada. Nesse mesmo estudo, declaram que apenas 1% das fraturas tinham uma 

extensão superior aos 350 metros, e que a maioria das fraturas se estendia entre os 200 e os 300 metros 

(EPA, 2015). 

A deteção de mudanças na qualidade da água subterrânea nos aquíferos devido à migração de 

fluidos derivados das formações, contudo, está relacionada com diversos fatores que diferem de 

diferentes regiões que produzem petróleo (EPA, 2016). O tempo de deslocação, distância de deslocação, 

diluição e deteção de água derivada da produção de petróleo e gás em aquíferos depende de: 

a. A profundidade de reservatório relativamente ao aquífero, 

b. A geologia dos estratos subterrâneos (e.g. condutividade hidráulica, porosidade, fraturas, 

extensão, profundidade, pressão, temperatura), e 

c.  O volume de água injetado que não volta à superfície (cerca de 60-95% da água injetada é 

“perdida” para a formação. 

 Portanto, em algumas áreas, é pouco provável os fluidos derivados da exploração de petróleo e 

gás alcance os aquíferos, enquanto que em outras áreas constitui uma preocupação simplesmente por 

ainda não ter atingido o aquífero ou ter sido diluídos abaixo dos limites de deteção. 

 Flowback e água produzida 

Depois de a fracturação hidráulica ser realizada, a pressão aplicada no furo de produção é reduzida, 

e a direção do fluido inverte-se, causando o fluido a voltar e a sair à superfície. O fluido que inicialmente 

retorna à superfície é maioritariamente fluido de fracturação hidráulica chamado de “flowback”. Com o 

tempo, o fluido que retorna à superfície contém água e quantidades económicas de petróleo e/ou gás 

que são separados e armazenados. A água que volta durante a produção de petróleo e gás tem uma 

composição semelhante ao fluido encontrado na formação alvo e é denominada de “água produzida” 

(EPA, 2016). 

A água produzida pode conter diversos constituintes dependendo da composição do fluido de 

fracturação hidráulica injetado e do tipo de formação rochosa fraturada. Em geral, a água produzida 

contém: 

• Sais, incluindo cloreto, sulfato, sódio, magnésio e cálcio; 

• Metais, incluindo bário, manganês, ferro e estrôncio; 

• Compostos Orgânicos, incluindo benzeno, tolueno e xileno; 

• Químicos de fracturação hidráulica 
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Devido aos grandes volumes utilizadas na fracturação hidráulica (dezenas de milhões de litros) por 

furo, centenas de milhares de litros de água produzida têm de ser recolhidos e geridos no local. O volume 

de água produzida decresce com o tempo, portanto os volumes produzidos durante a fracturação 

hidráulica são maiores que durante a produção de petróleo e/ou gás (EPA, 2016). 

A água produzida é canalizada do furo de produção para valas (Figura 30) ou tanques (Figura 31) 

antes de ser transportada para deposição ou tratamento. Durante a recolha, armazenamento e transporte 

da água produzida podem ocorrer derrames que atinjam recursos hídricos subterrâneos ou superficiais. 

 

Os volumes medianos segundo dados nos Estados Unidos são de 1300 a 3800 litros por derrame 

(EPA, 2016). Em 225 casos de derrame, 30 (13%) alcançaram recursos hídricos superficiais e 1 atingiu água 

subterrânea. Na maioria dos casos os impactes documentados incluíam níveis elevados de salinidade nos 

recursos afetados. 

 Deposição de água residual 

Na maior parte dos casos, a água que deriva dos furos de produção de petróleo e gás é injetada é 

furos de Classe 2 (concebidos para deposição desta água residual). Esta água pode ser também reutilizada 

em outras operações de fracking ou em depósitos superficiais. A gestão desta água residual pode ser 

afetada pelo custo de cada uma destas possibilidades e de fatores como qualidade de água produzida, 

volume, ritmo de produção e legislação local. 

A informação sugere que esta água residual é principalmente injetada em furos de Classe 2 (Figura 

33).  Segundo a (EPA, 2016) estima-se que 93% da água produzida nesta indústria foi injetada neste tipo 

de furos em 2012. Este método de alienação de água pode ser caro, especialmente se estes furos 

estiverem a grande distância dos furos de produção. Furos de classe 2 foram também associados a 

tremores de terra em diversos estados norte americanos. 

A deposição superficial e reutilização da água residual são práticas atualmente menos utilizadas 

que a injeção em furos como é o caso dos lagos de evaporação (Figura 32) que têm sido usadas no Oeste 

dos Estados Unidos. A deposição superficial sob certas condições, resultou em água residual não tratada 

ter sido libertada para recursos hídricos superficiais ou em terra. Nestes casos de deposição em terra, 

Figura 31: Vala de Flowback. (Fonte: U.S. DOE/NETL) Figura 30: Tanques de Flowback (Fonte: U.S.EPA) 
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existe a possibilidade da água residual não tratada percolar pelo solo e atingir recursos hídricos 

subterrâneos. Adicionalmente, o mau revestimento destas lagoas de deposição de água residual 

representa um caminho direto para os contaminantes presentes atingirem recursos hídricos 

subterrâneos. 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a água residual resultante da exploração de petróleo e gás é armazenada à superfície e 

depois descartada, ou é tratada e possivelmente reciclada ou reutilizada. Não obstante da necessidade 

de unidades especiais móveis que tratem esta água, a injeção em profundidade da mesma é atualmente 

o método mais barato e mais oportuna de lidar com a água residual, exceto em áreas onde existem poucos 

furos de deposição ou onde a água seja escassa. 

 Sismicidade 

A sismicidade induzida associada à fraturação hidráulica foi identificada em apenas três campos de 

gás de xisto, no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. Como se mostra na figura 34, a fraturação 

hidráulica de xistos nestes campos induziu 79 eventos sísmicos com uma magnitude superior a 1. O maior 

destes eventos foi um sismo de magnitude 3.8, que ocorreu na Bacia Horn River da Colômbia Britânica, 

Canadá. O sismo foi sentido por seres humanos, mas não causou danos materiais registados. Este e três 

outros exemplos (dois no Reino Unido e um nos Estados Unidos) são os únicos exemplos publicados de 

sismicidade induzida por fraturação hidráulica sentida por seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Lagoa de evapotranspiração (Fonte: EPA,2016) 

 

Figura 32: Furos de classe 2 (Fonte: EPA, 2016) 

Figura 34: Eventos sísmicos induzidos por fraturação hidráulica de magnitude maior que 1 (Davies, Foulger, Bindley, 
& Styles, 2013).  
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Em três localidades (o campo Eola, Oklahoma, E.U.A.; Preese Hall, Lancashire, Reino Unido; e bacia 

Horn River, Colômbia Britânica, Canadá), 79 eventos com uma magnitude maior que 1 foram registados. 

A maior magnitude registada para eventos sísmicos induzidos por fraturação hidráulica é 3.8 (Horn River, 

Canadá). 

 

Capítulo 5: A água subterrânea em Portugal 

Do ponto de vista hidrogeológico, Portugal é um país favorecido. Há uma grande diversidade de 

aquíferos porosos, cársicos e fissurados, onde as águas subterrâneas são armazenadas em grandes 

quantidades, interagindo com sistemas de águas superficiais como rios, estuários e mar numa variedade 

de condições climáticas, do Norte húmido ao Sul seco. Existem também importantes recursos 

hidrominerais e térmicos, com relevante valor económico nacional. Cerca de 20% da extensão geográfica 

de Portugal é ocupada por 62 sistemas de aquíferos, dos quais 60% são porosos. 

 Os recursos hídricos renováveis significativos estão disponíveis em alguns aquíferos de Portugal, 

principalmente no enorme sistema aquífero Tejo-Sado, a principal unidade de água subterrânea da 

Península Ibérica. Em alguns aquíferos, a subexploração pode ocorrer, enquanto em outras áreas, 

especialmente na região do Algarve em análise nesta dissertação, situações de excesso de bombagem de 

água subterrânea podem ocorrer, gerando em alguns casos problemas de qualidade da água. 

A água subterrânea desempenha um papel importante nos setores público, industrial e agrícola, 

sendo este último o maior consumidor de águas subterrâneas. Os recursos hídricos subterrâneos estão 

enfrentando crescentes pressões desses setores. As alterações climáticas contribuem para um aumento 

da escassez de água em Portugal, especialmente em zonas áridas e semiáridas, como é o caso de algumas 

regiões do sul de Portugal, no Alentejo e no Algarve (Ribeiro & Cunha). 

 

 Sistemas aquíferos 

Em Portugal, a água subterrânea distribui-se desigualmente no território devido a diferenças nas 

condições climáticas e geológicas. Do ponto de vista hidrogeológico, há aquíferos porosos, cársicos e 

fraturados, que governam as condições de armazenamento e transmissão de água. A água subterrânea 

está ligada à água superficial em muitas formas diferentes. De acordo com as características geológicas, 

Portugal é dividido em quatro principais unidades hidrogeológicas, como mostrado na figura 35. 

 

Dentro destas unidades existem 62 sistemas aquíferos, dos quais 22 são porosos, 21 cársicos e 19 

são uma mistura de unidades porosas e fissuradas (Figura 36). No que diz respeito à extensão geográfica, 

os porosos cobrem 60% de uma área total dos aquíferos (18.000 km2). 
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O maciço antigo é composto principalmente por rochas ígneas e metamórficas. Devido à sua baixa 

permeabilidade e valores de rendimento específicos, não estão identificados aquíferos relevantes nesta 

grande região. As exceções são alguns aquíferos carbonatados na região do Alentejo. 

Na unidade ocidental existem 30 sistemas de 

aquíferos, de tipos sedimentares e cársicos, que podem 

ser confinados ou não confinados. Alguns aquíferos são 

sistemas multicamadas, nos quais podem ocorrer 

mecanismos de descargas e proporcionar o intercâmbio 

de água subterrânea entre aquíferos. 

Os sistemas aquíferos na Unidade Hidrogeológica 

da Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional são 

carbonatados com algum desenvolvimento de 

carsificação. 

A unidade do Tejo-Sado inclui o sistema aquífero 

mais importante da Península Ibérica, o sistema aquífero 

Tagus-Sado, que cobre uma grande bacia sedimentar de 

cerca de 8000 km2. Este sistema aquífero é uma fonte 

única de abastecimento de água para abastecimento de 

água potável, agrícola e industrial. Existem também alguns 

pequenos aquíferos aluviais que possuem fortes ligações 

com cursos de água com frequentes trocas de água. 

Figura 35: Unidades hidrogeológicas em Portugal (Ribeiro & Cunha) 

Figura 36: Sistemas Aquíferos de Portugal 
(Ribeiro & Cunha) 
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A figura 37 mostra que os sistemas de características porosas são os mais produtivos com um valor 

mediano de 13,3 l / s, seguindo os sistemas poroso-cársico com 7,1 l / se os sistemas cársicos com valor 

mediano de 6, 7 l / s. 

 

 

Os aquíferos em Portugal dividem-se essencialmente em 3 categorias, consoante a geologia onde 

estas formações estão inseridas: 

Os aquíferos em Portugal dividem-se essencialmente em 3 categorias (Figuras 38, 39 e 40), 

consoante a geologia onde estas formações estão inseridas: 

 

 

 

 

 

 

Aquífero constituindo 

essencialmente por areias 

(Bacia do Tejo e do Sado) 

 

Aquífero que contém cavidades 

originadas pela dissolução da rocha 

calcária (Unidades Hidrogeológicas das 

Orlas) 

 

Aquífero relacionado com 

fraturas na rocha granítica 

(Maciço Antigo) 

 

Figura 37: Produtividade consoante a tipologia do aquífero. (Ribeiro & Cunha) 

Figura 40: Aquífero 
Poroso (Alberto & 

Vidinhas, 2013) 

Figura 39: Aquífero 
Cársico (Alberto & 

Vidinhas, 2013) 

 

Figura 38: Aquífero 
Fissurado (Alberto 
& Vidinhas, 2013) 
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 Regiões hidrográficas 

A lei 58/2005, que transpõe a Diretiva-Quadro da UE para a legislação portuguesa , estabelece oito 

regiões hidrográficas em Portugal para fins de planeamento (figura 41): Minho e Lima (RH1); Cávado, Ave 

e Leça (RH2); Douro (RH3); Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (RH4); Tejo (RH5); Sado e Mira (RH6); 

Guadiana (RH7); Ribeiras do Algarve (RH8). 

Considerando o escoamento em regime natural associado ao percentil 50%, as bacias com um 

índice de escassez superior (WEI+) a 20%, ou seja, uma escassez moderada, são Ribeiras de Oeste, Sado e 

Mira, Guadiana e Ribeiras do Algarve (Tabela 6). A RH8, em estudo neste trabalho, apresenta cerca do 

dobro do valor WEI verificado como média nacional, o que denota a necessidade de uma futura gestão 

eficiente dos recursos hídricos no seu território. 

 

 

 

De acordo com a lei, Portugal é obrigado a elaborar planos de gestão da água para todas as regiões 

hidrográficas e uma caracterização das massas de águas subterrâneas em risco. Essa tarefa inclui uma 

identificação e caracterização das pressões antrópicas (fontes tópicas e difusas de poluição), principais 

usuários e redes de monitorização. 

 

 

Figura 41: Localização das 8 regiões 
hidrográficas (Ribeiro & Cunha) 

Tabela 6: Índice WEI+ das RH de Portugal (Maia, 2017) 
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 Uso da água subterrânea 

Dados recolhidos no âmbito do Plano Nacional de Águas (INAG, 2001) indicam (tabela 7) que o 

sector agrícola consome anualmente cerca de 4,2 km3 de águas subterrâneas, o sector público 0,35 km3 

e a indústria 0,18 km3, respetivamente 88,7%, 7,4% e 3,8%. 

Tabela 7: Consumo de água anual por sector em Portugal (Ribeiro & Cunha) 

 

 Valor económico da água subterrânea 

Ao lidar com o valor económico das águas subterrâneas, três conceitos associados podem ser de 

interesse:  

(i) o valor da água subterrânea, que é determinado pelos vários benefícios diretos e 

indiretos que as águas subterrâneas fornecem aos usuários, incluindo os benefícios sociais, culturais e 

ambientais;  

(ii)  o custo das águas subterrâneas, relacionado às despesas de fornecimento de água 

subterrânea aos usuários; e  

(iii) o preço das águas subterrâneas que corresponde ao valor a ser pago pelos usuários da 

água. 

Além disso, o valor económico das águas subterrâneas deve ser associado a seus diversos usos 

setoriais: abastecimento de água urbana, abastecimento doméstico de água rural, irrigação, indústria, 

água mineral e spas e conservação de ecossistemas. 

              Total Água Subterrânea Água Superficial 

  (hm3/ano)             %  (hm3/ano) %   (hm3/ano)             % 

Agricultura (irrigação) 6551  74.8 4210 88.7 2341 58.4 

Produção de energia 1237  14.1 0 0.0 1237 30.9 

Abastecimento público 561  6.4 349 7.4 212 5.3 

Indústria 385  4.4 179 3.8 206 5.1 

Turismo 20  0.2 9 0.2 11 0.3 

Total 8754  100 4747 100 4007 100 
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Em Portugal, o consumo relativo de água subterrânea aumentou progressivamente nas últimas 

décadas, com taxas de aumento mais elevadas na parte sul do país do que no norte. No entanto, deve-se 

notar que esta variação não é a mesma para todos os usos da água. Por exemplo, o consumo relativo de 

água subterrânea para usos domésticos tem diminuído em comparação com o consumo de água 

superficial, e isso foi conseguido com a redução dos custos da água devido a uma concentração dos 

sistemas municipais de abastecimento de água. 

No que diz respeito à utilização das águas subterrâneas para irrigação, a situação é diferente. A 

irrigação é o principal consumidor de água no país, representando cerca de 80% do consumo total de água 

em Portugal. Como há uma forte diminuição na precipitação e um forte aumento na evapotranspiração 

do Norte para o Sul, o uso de água subterrânea para irrigação na parte sul do país é muito maior do que 

no norte. Dito isto, a intensidade do uso da água subterrânea não é a mesma em todas as áreas irrigadas. 

De facto, em áreas com grandes ou medianos projetos de irrigação construídos e de propriedade do 

Estado, o uso de águas superficiais tende a predominar, enquanto a água subterrânea tende a ser cada 

vez mais utilizada nas áreas de propriedade de agricultores privados. 

Em termos gerais, pode dizer-se que o custo das águas subterrâneas para o agricultor é inferior ao 

custo das águas superficiais, uma vez que os custos de armazenamento e transporte das águas 

subterrâneas são normalmente mais baixos. No caso da água potável, os custos do tratamento também 

tendem a ser menores. 

Em Portugal, a propriedade das águas subterrâneas pertence àquelas que possuem a terra, mas 

mesmo assim precisam de uma autorização para retirar a água e têm de pagar uma taxa pela extração da 

água. 

De acordo com o Plano Nacional de Águas, o consumo nacional de águas superficiais e 

subterrâneas em Portugal (Tabela 8), para as suas diversas utilizações, é o seguinte: 

Tabela 8: Valores de consumo de água superficial e subterrânea em Portugal (Ribeiro & Cunha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Água Superficial Água Subterrânea 

  km3/ano % km3/ano % 

Irrigação 2.34 36 4.21 64 

Abastecimento Público 0.21 37 0.35 63 

Indústria 0.21 54 0.18 46 

Turismo 0.01 50 0.01 50 

Total 2.77 37 4.75 63 
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De acordo com estes dados, o consumo total de água da água subterrânea corresponde a 63% do 

consumo total de água e o setor com maior uso de água é a irrigação, utilizando mais de 80% do consumo 

total de água. 

Dados abrangentes sobre o custo e o valor das águas subterrâneas para os seus diferentes usos 

não estão disponíveis em Portugal, e mesmo os dados apenas para o abastecimento de água urbana são 

escassos a nível municipal. Os valores das tarifas de água para o abastecimento de água urbana fornecidos 

pela APDA (2006), para o ano de 2004, indicam um preço médio de 0,76 € / m3 (para um utilizador 

individual com um consumo de 120 m3 / ano) e de 0 , 83 € / m3 (para um consumo de 200 m3 / ano), o 

que mostra o caráter progressivo das tarifas, penalizando os maiores consumidores. 

No que diz respeito ao sector das águas engarrafadas, e de acordo com a Associação Industrial 

Portuguesa para as Águas Naturais e Minerais, existem 18 águas minerais naturais (representando cerca 

de 67% do mercado das águas engarrafadas) e 13 águas de nascente. As águas minerais pertencem ao 

domínio público, cuja exploração está sujeita a uma concessão enquanto as águas de nascente estão sob 

propriedade privada e estão sujeitos apenas a um licenciamento específico das autoridades do Estado. 

 

A recarga é um componente crítico do ciclo da água ao avaliar recursos de água subterrânea 

sustentáveis. A figura 42 mostra múltiplos diagramas de caixa com valores de recarga do aquífero como 

percentagem da precipitação média da área. 

 

Figura 42: Diagramas de caixa dos valores de recarga estimados para as principais unidades hidrogeológicas 
(Ribeiro & Cunha) 

De acordo com os tipos litológicos, os valores de recarga do aquífero podem variar de um mínimo 

de 5% da precipitação total da área média (por exemplo, xistos no maciço Herciniano) a valores superiores 
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a 50% no caso de formações hidrogeológicas cársticas localizadas na Unidade Hidrogeológica da Orla 

Meridional. 

Os recursos hídricos subterrâneos renováveis são definidos como a recarga média dos aquíferos 

gerados a partir da precipitação, correspondendo a uma situação natural sem influência humana. 

A Figura 43 mostra o mapa dos recursos hídricos subterrâneos de Portugal. O valor médio anual 

estimado é de cerca de 0,15 hm3 / km2. 

A água subterrânea é um recurso altamente valioso tanto para os seres humanos quanto para o 

meio ambiente e, portanto, é essencial entender as implicações ambientais da exploração de água 

subterrânea. Exemplos de algumas influências negativas da extração de águas subterrâneas relacionadas 

a exploração excessiva, sub-exploração e cenários de água salgada são fornecidos abaixo. 

A exploração excessiva das águas subterrâneas é uma extração de um reservatório de água 

subterrânea que excede a taxa média de reabastecimento. As consequências óbvias da exploração 

excessiva das águas subterrâneas são o esgotamento dos aquíferos e a degradação da qualidade da água. 

Foram detetadas tendências 

descendentes significativas em oito 

sistemas de aquíferos costeiros do 

Algarve (Almádena - Odiáxere, 

Mexilhoeira Grande - Portimão, 

Ferragudo - Albufeira, Albufeira - Ribeira 

da Quarteira, Quarteira, Campina de 

Faro, São Bartolomeu e Monte Gordo  

(Figura 44) devido ao bombagem 

intensivo de águas subterrâneas 

especialmente nos períodos de verão. 

Devido à sua localização, estes aquíferos 

apresentam um risco efetivo de 

contaminação por invasão de água do 

mar. 

No entanto, no aquífero de 

Querença-Silves, o mais importante 

sistema aquífero desta região, tanto 

tendências ascendentes como 

descendentes, bem como nenhuma 

tendência, foram detetadas em diferentes setores, o que está de acordo com um comportamento 

hidráulico cársico característico. 

 

Figura 43: Recursos hídricos subterrâneos renováveis (Ribeiro & 
Cunha) 
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Capítulo 6: Algarve face à exploração de gás 

natural através da fracturação hidráulica 

Como visto anteriormente, em Setembro de 2015 foi celebrado um contrato pelo Governo com a 

empresa Portfuel, do empresário Sousa Cintra, para a pesquisa e produção de gás no onshore Algarvio 

que levantou bastante polémica. 

A atribuição destas duas concessões, denominadas Aljezur e Tavira (Figura 45), motivou grande 

contestação, com autarcas, populações, empresários e ambientalistas a mostrarem-se contra este 

projeto. As razões para aqueles que se opõem à exploração no Algarve é a possibilidade de a região vir a 

ser um paraíso para a «estimulação hidráulica», vulgarmente conhecido como fracking, que permitiria a 

extração do gás de xisto, através da injeção de água no subsolo, areia e vários produtos químicos que 

representariam variados riscos ambientais, nomeadamente na contaminação de aquíferos.  

Como visto anteriormente, em Setembro de 2015 foi celebrado um contrato pelo Governo com a 

empresa Portfuel, do empresário Sousa Cintra, para a pesquisa e produção de gás no onshore Algarvio 

que levantou bastante polémica. 

Figura 44: Tendências piezométricas dos sistemas aquíferos da Unidade Hidrogeológica da 
Orla Meridional (Ribeiro & Cunha) 

Figura 45: Áreas Concessionadas à Portfuel para pesquiza de hidrocarbonetos no Algarve (Terra Ruiva, 2016). 

 



 

47 
 

A atribuição destas duas concessões, denominadas Aljezur e Tavira, motivou grande contestação, 

com autarcas, populações, empresários e ambientalistas a mostrarem-se contra este projeto. As razões 

para aqueles que se opõem à exploração no Algarve é a possibilidade de a região vir a ser um paraíso para 

a «estimulação hidráulica», vulgarmente conhecido como fracking, que permitiria a extração do gás de 

xisto, através da injeção de água no subsolo, areia e vários produtos químicos que representariam 

variados riscos ambientais, nomeadamente na contaminação de aquíferos.  

Sousa Cintra ficou com o direito a explorar em terra 2300 km2, cerca de 46% da área da região. De 

acordo com o que estava contratualizado, a Portfuel pagaria ao Estado 3% dos primeiros cinco milhões 

de barris, podendo chegar aos 8%. 

Para além dos potenciais riscos ambientais que o fracking suscita, este processo requer enormes 

quantidades de água, que pode chegar às dezenas de milhões de litros de água por furo. Esta água é 

extraída de fontes como aquíferos, rios e reservatórios e que a indústria exploradora na maioria dos casos 

não recicla de volta para um futuro uso. 

 Caracterização do caso de estudo 

A região do Algarve abrange uma área de cerca de 4991 km², repartida por duas bacias 

hidrográficas, a bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve e a bacia hidrográfica do rio Guadiana. A bacia 

hidrográfica das Ribeiras do Algarve, que apresenta uma área de 3560 km² , pode ser dividida em seis sub-

bacias, atendendo ao padrão da rede e aos sectores da costa para onde se orienta a drenagem: sub-bacia 

Costa Ocidental; sub-bacia Costa Sul; sub-bacia Alvor; sub-bacia Arade; sub-bacia Zona Central; sub-bacia 

Ria Formosa. A região é composta por três unidades geológica, morfológica e pedologicamente distintas: 

a Serra, o Barrocal e o Litoral. 

Segundo (Monteiro & do Ó, 2015), o Algarve possui também características específicas que tornam 

bastante interessante e pertinente o estudo dos balanços hídricos na região, nomeadamente:  

i.  a coincidência dos longos, quentes e secos estios, em que as disponibilidades hídricas à 

superfície se reduzem drasticamente, com o período de maior consumo humano de água, por via das 

maiores necessidades dos regadios agrícolas, da alimentação dos animais, de refrigeração de máquinas e 

indústrias, de lavagens urbanas, e do forte acréscimo populacional sentido na região por força da elevada 

ocupação turística ;  

ii. a crescente vulnerabilidade do território a risco de secas por via do aumento 

demográfico e crescimento económico sentidos desde a década de 70 do século passado;  

iii. a diversidade de origens e tipologias dos recursos hídricos utilizados, bem como a 

diversidade dos impactes sentidos;  

iv. a correspondência próxima entre a região administrativa, a identidade sociocultural, e 

as regiões hidrográficas abrangidas (com exceção do Guadiana Internacional). 
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 Enquadramento climático 

O Algarve é caracterizado por um clima mediterrânico. A precipitação é irregular, tendo períodos 

intermitentes com variação entre períodos pequenos e intensos no inverno e grande período seco no 

Verão.  

Além disso, podem ocorrer eventos extremos como períodos inter-anuais de seca. Cerca de 80% 

da precipitação ocorre no semestre húmido e 20% no semestre seco. A temperatura média anual situa-

se entre 17 °C, em Faro, e 15 °C, em Monchique, exibindo uma variação regular ao longo do ano, 

alcançando os valores menores em Janeiro e os máximos em Agosto. 

O Algarve é uma região de clima mediterrânico vincado, que se caracteriza, entre outros, por uma 

elevada variabilidade da precipitação. É por isso natural que ocorram períodos de seca com relativa 

frequência e severidade, conforme é visível nas séries de precipitação disponíveis na figura 46 (Monteiro 

& do Ó, 2015). 

Devido à fraca precipitação verificada, os anos de 1994/95 (304 mm), 1998/99 (305 mm) e 

2004/2005 (254 mm) podem definir-se como anos de seca. Já as precipitações mais altas ocorreram em 

1989/90 (1011 mm); 1995/96 (925 mm) e 2009/10 (959 mm). Durante este período não existiram 

diferenças significativas entre litoral, barrocal e serra ou entre Barlavento e Sotavento, verificou-se uma 

maior precipitação mais a Norte e no Barlavento. Destaca-se que a média anual acumulada nesta região 

dois últimos 27 anos foi de 578 mm. 

A seca severa que afetou a região Algarvia em 2004 e 2005 obrigou à adoção de esquemas de 

gestão integrada baseados no uso conjunto de águas superficiais e subterrâneas. Os níveis de precipitação 

não têm vindo a diminuir ao longo dos últimos anos, no entanto, e analisando os dados diários e horários, 

verifica-se cada vez mais, a regularidade com que ocorrem situações extremas, isto é, períodos curtos 

com grandes intensidades de precipitação (horas) seguidos de longos períodos de ausência da mesma 

(semanas).  

Figura 46: Média das somas anuais da precipitação (dados de todas as EMCs e EMAS, desde 1986 a 2013). (Oliveira, 
2013) 
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Na região é observável uma desigual repartição de precipitação durante os meses da época de 

chuvas (Outubro a Abril), ocorrendo por vezes concentrada num ou dois meses e nem sempre nos 

caracteristicamente mais pluviosos (Dezembro e Janeiro), tendo essa irregularidade sido adversa em 

muitos aspetos, particularmente agronómicos.  

A insolação média excede, no Algarve, as 2800 horas anuais com exceção das zonas altas, 

nomeadamente nas serras de Monchique, Espinhaço de Cão e Caldeirão. Nas zonas costeiras e ao longo 

do rio Guadiana verificam-se os valores máximos, superiores a 3000 horas anuais. Os valores mais 

elevados de evaporação verificam-se nos meses de Julho e Agosto, enquanto que os menores valores se 

observam em Janeiro. 

As previsões atuais são para um aumento na frequência e intensidade das secas no futuro (Tabela 

9). Espera-se que a precipitação média anual no Algarve diminua ligeiramente até 2050, no entanto, são 

esperadas reduções significativas nas chuvas no final do século. A mudança esperada mais significativa no 

curto prazo são mudanças na distribuição sazonal e na variabilidade inter-anual, com uma maior 

concentração de chuvas no inverno e grandes reduções na primavera e no outono (Hugman, 2016). 

 

 Enquadramento geomorfológico e geológico 

Do ponto de vista geomorfológico, a região do Algarve pode ser repartida em três homogeneidades 

geomorfológicas (Figura 47) considerando o substrato físico, as formas e a vegetação : 

• A Serra Algarvia, a sub-região mais a norte, com abundantes falhas e de vertentes destacadas, 

com uma rede hidrográfica complexa que evidencia forte separação do relevo, é o território onde existe 

as maiores altitudes. Composta fundamentalmente por xistos e grauvaques, do Paleozóico, que sendo 

praticamente impermeáveis e relativamente brandos conduziram ao encaixe profundo da rede 

hidrográfica, surgindo no seu seio o Maciço Intrusivo de Monchique formado no Mesozóico;  

• O Barrocal, situado entre a Serra e o Litoral, apresenta um relevo moderado, em que prevalecem 

as formações carbonatadas do Jurássico, e onde em algumas áreas se reparam demonstrações de 

carsificação. Nesta região do Algarve a circulação de água subterrânea é muito importante, observando-

se numerosos locais de sumidouros e exsurgências; 

Tabela 9: Valores médios anuais estimados para a precipitação, recarga e procura de água; resultados médios para 
um conjunto de cenários climáticos (Hugman, 2016) 
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• O litoral, a sub-região mais a sul, é plano e comprimido, estendendo-se por toda a costa, podendo 

dividir-se em litoral ocidental e litoral meridional. É constituído essencialmente, por formações 

sedimentares do Meso-Cenozóico, apresentando grande sensibilidade erosiva, justificada pela frágil 

resistência dos materiais à ação marítima e ao escoamento superficial e ao facto de integrar uma área de 

preferencial ocupação humana. 

 

No litoral as rochas predominantes são essencialmente do tipo sedimentar (como é o caso dos 

arenitos e dos conglomerados). Morfologicamente, o litoral tem uma baixa altitude e é, na sua maioria, 

constituído por relevos aplanados (zonaalgarve, s.d.). 

O barrocal é uma zona de transição entre o litoral e a serra, sendo constituído por rochas calcárias 

e xistosas. 

A serra, que ocupa cerca de metade do território algarvio, é constituída, fundamentalmente, por 

rochas xistosas e algumas graníticas (neste derradeiro caso em Monchique, onde existe um maciço de 

sienito nefelínico). Os principais conjuntos montanhosos são a Serra de Espinhaço de Cão, a Serra de 

Monchique e a Serra do Caldeirão formam os principais conjuntos montanhosos da região (zonaalgarve, 

s.d.). 

Ao nível litológico, a Unidade Hidrogeológica da Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional (Figura 

48) é fundamentalmente composta por materiais sedimentares meso-cenozoicos, calcários e arenitos, 

com algumas intrusões magmáticas, dividindo-se nas categorias: 

 Formações sedimentares detríticas (cretácico inferior, miocénico, holocénico) 

 Rochas carbonatadas (jurássico superior e médio-inferior) 

 Rochas metassedimentares (pliocénico) 

 Rochas eruptivas plutónicas (maciço intrusivo de Monchique) 

 

Figura 47: Sub-regiões naturais do Algarve (Madeira, 2013) 
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 Hidrologia 

A região do Algarve abrange uma área de cerca de 4 991 km², distribuída por 16 concelhos e por 

duas bacias hidrográficas principais, a bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve e a bacia hidrográfica do 

rio Guadiana. 

As bacias dos cursos de água no Algarve podem-se agrupar em sete sub-bacias, quer atendendo 

ao padrão da rede, quer atendendo aos sectores da costa para onde se orienta a drenagem. Do referido 

agrupamento resultaram os seguintes conjuntos referidos na tabela 10. 

 

São contribuintes do rio Guadiana, as ribeiras do Vascão, Foupana, Odeleite e Beliche, sendo de 

1431 km2 a área drenante deste sistema hidrográfico incluída na região do Algarve.  

A região que inclui as Ribeiras do Algarve possui uma área de 3560 km2 e tem como principais 

cursos de água, de Sotavento para Barlavento, as ribeiras de Almargem, Gilão, Quarteira, Alcantarilha, 

Arade-Odelouca, Odeáxere, Aljezur e Seixe.  

Figura 48: Carta geológica simplificada da região do Algarve, com alguns principais acidentes tectónicos 
existentes: 1 – Falha de Monchique; 2 - Falha de São Marcos da Serra-Quarteira; 3 – Flexura do Algibre (Centro de 

Formação Francisco de Holanda, 2018) 

 

Tabela 10: Sub-Bacias da região do Algarve (PROT ALGARVE, 2004) 
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É na Serra, particularmente nas serras de Monchique e Espinhaço de Cão, a Ocidente, e do 

Caldeirão no sector Nordeste, que nascem os principais cursos de água da região, que escoam para o 

Litoral Oeste e Sul em direção ao Oceano Atlântico. A maior parte dos cursos de água possui um regime 

torrencial com caudais nulos ou muito reduzidos durante uma parte do ano, correspondente ao período 

de estiagem. Em geral, os cursos de água principais apresentam pequena extensão, inferior a 30 km, 

constituindo exceção o rio Arade e as ribeiras de Odelouca, Seixe, Algibre, Alportel e Gilão (Agência 

Portuguesa de Ambiente, 2012). 

Na área da serra as vertentes são, em regra, muito inclinadas (Tabela 11), de perfil retilíneo-

convexo, em diversos locais abruptas, salientando-se o vale encaixado do rio Arade a montante da 

barragem do Funcho, o vale da ribeira de Odeáxere na área da barragem da Bravura, e os vales dos trechos 

de montante das ribeiras de Arão, Farelo, Torre e Boina.  

De entre as ribeiras que escoam para a costa ocidental, salientam-se a ribeira de Seixe, no limite 

noroeste da região, a ribeira de Aljezur e a ribeira da Bordeira. As duas primeiras nascem na Serra de 

Monchique e a parte vestibular apresenta uma vasta planície aluvial. A ribeira da Bordeira nasce na Serra 

do Espinhaço de Cão e o seu trecho final também é plano (PROT ALGARVE, 2004).  

 

Os cursos de água que drenam para a Ria Formosa apresentam, em geral, declive pouco acentuado. 

Contudo, alguns deles, como é o caso do rio Seco e das ribeiras de Cacela e da Zambujosa, apresentam 

declive acentuado no trecho de montante. Os vales são, em regra, de fundo largo nas áreas do Barrocal, 

embora as vertentes apresentem algum vigor. 

Tabela 11: Características morfométricas dos principais cursos de água da Região. (PROT ALGARVE, 2004) 
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Na faixa litoral sul, a rede hidrográfica mantém, em geral, a direção N–S. Algumas exceções estão 

relacionadas com a tectónica ou com a existência de depressões cársicas, que condicionam o escoamento 

superficial, como é o caso do afluente da margem direita da ribeira de Alcantarilha que escoa próximo e 

paralelo à costa numa extensão considerável (Figura 49).  

O rio Guadiana atravessa a região do Algarve nos seus últimos 45 km, aproximadamente entre a 

foz do rio Chança e o oceano Atlântico, na direção Norte-Sul, o que corresponde ao seu troço estuarino.  

 Hidrogeologia 

No Algarve estão identificados 17 sistemas de aquíferos principais, a sua localização e geometria 

são mostradas na figura 50. Os aquíferos são formados maioritariamente por calcários e dolomitos 

carsificados. 

 

Os seis aquíferos mais importantes para fornecimento publico são M2, M3, M5 (também 

significativamente explorado para irrigação), M8, M9 e M14. 

Dos outros aquíferos, M7, M10 E M12 são particularmente importantes origens de água 

subterrânea para irrigação. Devido ao seu elevado grau de carsificação, o aquífero de Querença-Silves 

Figura 49: Rede hidrográfica da região do Algarve (PROT ALGARVE, 2004) 

 

Figura 50: Sistemas aquíferos do Algarve (SNIRH, 2018) 
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constitui o maior reservatório de água subterrânea. Constituído por calcários e dolomitos carsificados, o 

sistema está limitado a Norte por argilas, margas e evaporitos e no Sul por grande falha geológica, 

formando uma barreira que se opõe ao sentido da água subterrânea. 

As águas subterrâneas têm assumido, no Algarve, um papel fundamental, constituído, até 1998, a 

origem para quase toda a totalidade do abastecimento às populações e às infraestruturas turísticas e aos 

sistemas de regadio (Farinha, 2014). 

Devido à natureza das suas formações geológicas o Algarve tem uma enorme potencialidade em 

termos de reservas de águas subterrâneas. As formações que dispõem de maiores recursos hídricos 

subterrâneos estendem-se de leste a oeste da região algarvia, ocupando parte do Barrocal e do Litoral, e 

são de natureza carbonatada. Atualmente encontram-se definidos 17 sistemas aquíferos principais, dos 

quais 16 estão instalados em rochas carbonatadas e um em areias de dunas, e estima-se que os seus 

recursos médios renováveis sejam na ordem dos 190 hm3 /ano (Fernandes, 2013) . 

 As restantes formações geológicas têm escassa aptidão aquífera, podendo constituir aquíferos 

localizados suscetíveis de assegurar apenas pequenas explorações . A recarga dos sistemas aquíferos é 

efetuada por infiltração direta da precipitação sob as formações carbonatadas casificadas aflorantes, 

através da infiltração a partir das linhas de água que atravessam os sistemas aquíferos, por transferência 

de água entre aquíferos e ainda pelos excedentes de rega. A descarga dá-se naturalmente através das 

nascentes, situando-se algumas delas no leito das linhas de água, alimentado o caudal destas. 

Na zona da Serra predominam os recursos hídricos superficiais, as linhas de água que aí se formam 

(que na sua maioria são temporárias) dirigem-se para Sul e quando circulam na zona do Barrocal uma 

elevada percentagem de água infiltra-se devido à existência de rochas carbonatadas carsificadas de 

elevada permeabilidade (Fernandes, 2013).  

As áreas do Barrocal são as que dispõem de recursos hídricos subterrâneos mais abundantes 

devido à extensão das formações calcárias do Jurássico, que se apresentam muitas vezes altamente 

carsificadas, condições que permitem uma recarga abundante e uma circulação e armazenamento 

elevados (Fernandes, 2013). 

As interações água superficial-água subterrâneas na região são muito importantes e complexas do 

ponto de vista hidrogeológico. As linhas de água que atravessam os sistemas aquíferos são influentes em 

alguns locais e efluentes noutros, isto constitui por um lado uma componente importante da recarga de 

aquíferos, mas por outro a descarga destes vai alimentar a jusante as mesmas linhas de água, que por sua 

vez vão contribuir para a recarga de 11 outros aquíferos situados no litoral (Reis, 2007).  
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Nas duas figuras 51 e 52 é mostrado o nível piezométrico registado em dois piezómetros no 

aquífero de Querença-Silves, o mais importante da região, durante 1984 e 1999. É notória a influência da 

precipitação na recarga do aquífero, com os níveis piezométricos mais baixos a coincidirem com as secas 

verificadas, nomeadamente nos anos de 1995 e 1999. 

 

No que diz respeito à distribuição temporal de precipitação e recarga, estudos sobre alterações 

climáticas mostram que nas regiões do Mediterrâneo são previstas mudanças significativas na distribuição 

sazonal e na variabilidade inter-anual. Mais especificamente, espera-se que os eventos de precipitação se 

concentrem no inverno, com grandes reduções na primavera e no outono. Numa base inter-anual, 

eventos extremos (alta precipitação e secas) serão mais frequentes.  

Portanto, o armazenamento de águas subterrâneas ganhará forte importância. A longo prazo, ou 

seja, 2070-2100, a recarga média anual cairá significativamente. Quando a recarga de aquíferos é 

reduzida, o desenvolvimento de estratégias de exploração sustentável a longo prazo pode ser um desafio 

difícil. Ao estudar a influência da distribuição espacial e temporal da bombagem de águas subterrâneas 

em rendimentos sustentáveis, estes podem ser otimizados até certo ponto pelas agências de gestão de 

recursos hídricos.  

Pesquisa recente (T. Y. Styger, 2009) sobre os cenários climáticos e os seus impactos nos recursos 

hídricos subterrâneos e ecossistemas dependentes no Algarve Central, mostram que a precipitação média 

anual deverá diminuir ligeiramente nos próximos 50 anos (tabela 9). A mudança mais significativa será 

um aumento na variabilidade sazonal e inter-anual, com a precipitação concentrada no inverno e grandes 

Figura 52: Evolução do nível piezométrico no piezómetro 595/215. (SNIRH, 2018) 

 

Figura 51: Evolução do nível piezométrico no piezómetro 596/259. (SNIRH, 2018) 
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reduções na primavera e no outono. Nos próximos 100 anos, prevê-se uma diminuição significativa na 

precipitação e recarga. 

 História da utilização da água subterrânea 

No final da década de 1960 ocorreu um aumento exponencial da necessidade hídrica na região, 

principalmente associado à expansão de agricultura irrigada e no aumento do turismo. Isto foi possível 

graças à introdução de tecnologias de perfuração que levaram à construção de milhares de furos na 

região, sem um planeamento regional adequado nem suportada por conhecimento da hidrogeologia da 

região. 

Apesar da construção das barragens do Arade e Bravura, a água subterrânea permaneceu a fonte 

principal de irrigação (utilizando furos privados) e de abastecimento publico até ao final do século XX.  A 

mudança abrupta de política levou à implementação de um sistema de fornecimento de água 

multimunicipal inteiramente baseado em água superficial fornecida pelos reservatórios e em 2002 (Figura 

53) mais de 80% do total de abastecimento publico era sustido por água superficial. Os principais 

benefícios do uso de água superficial foi o controlo na qualidade da água. 

 

 

As consequências negativas do fornecimento de uma só fonte de água foram sentidas durante a 

seca que ocorreu em 2004-2005, causando no geral 87% de redução no armazenamento de água 

superficial e a depleção total dos reservatórios do funcho e arade. No total, 42% do abastecimento publico 

foi fornecido por água subterrânea (Figura 54 e 55). 

 

 

 

 

 

Até ao final do século XX, o abastecimento público de água no Algarve era gerido à escala municipal 

e dependia quase inteiramente das águas subterrâneas. A falta de planeamento regional e o uso não 

regulado de águas subterrâneas deram origem a uma série de problemas quantitativos e qualitativos. 

Juntamente com o aumento da procura de água, estes problemas levam à implementação de uma política 

Barragens 

O: Odeleite 

Fu: Funcho 

Br: Bravura 

Be: Beliche 

Furos 

Mw: Municipal Well 

AW: AdA water wells 

A0: Paleozoic basement 
Figura 53: Fontes de abastecimento 

público. Fonte: (Hydrol.Earth Syst, 2009). 

 

Figura 54: Volume e fontes de 
abastecimento público. Fonte:  

Hydrol.Earth Syst, 2009. 

Figura 55: Volume e fontes de água 
subterrânea para     abastecimento 
público. Fonte:  Hydrol.Earth Syst, 

2009. 
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da água baseada no desenvolvimento de grandes reservatórios de água de superfície, que agora fornecem 

a maior parte da procura pública de água no Algarve. No entanto, a seca severa de 2004-05 destacou a 

fragilidade desse esquema de fornecimento de fonte única e foi impulsionado por uma gestão integrada 

de recursos hídricos (T. Y. Styger, 2009).  

As mudanças sazonais previstas para o sul de Portugal farão com que a escala temporal do sistema 

seja mais importante, já que a concentração da recarga num período mais curto levará a uma depleção 

mais rápida e, portanto, maior perda de água doce se a captação se concentrar durante o período seco.  

 Consumos hídricos por setores 

Na RH8, os maiores consumos de água estão associados à agricultura (59,7%) e ao abastecimento 

público (25,6%) (Tabela 12). O abastecimento público é realizado fundamentalmente com recurso a água 

com origem superficial, destacando-se as albufeiras de Odelouca, Funcho e Bravura. A água subterrânea 

fornece grande parte da água utilizada na agricultura. Salienta-se ainda o volume captado para o golfe, 

predominantemente proveniente de águas subterrâneas e que representa 6,5% do total.  É possível 

perceber que a água subterrânea é fonte de todos os sectores, embora a mais dependente, e mais 

dispendiosa, seja a agricultura. 

 

Tabela 12: Percentagem dos volumes de água captados anualmente na RH8. (Agência Portuguesa do 
Ambiente, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O abastecimento público é o segundo sector que mais necessita de água na região, com valores 

relativos que colocam a região entre as mais urbanizadas do país.  

No caso do ano hidrológico de 2005, aliás, recorreu-se a ambas as soluções. No caso da primeira 

isso implicou um quase esvaziamento das albufeiras do Funcho e do Arade, e uma forte diminuição dos 

Sector 

Percentagem (%) 

Total (%) 

Superficial Subterrâneo 

Urbano 

Abastecimento público 20.86 4.72 25.58 

Consumo particular n.d. 1.91 1.91 

Industrial  0 0.60 0.60 

Agricola 

Agricultura 7.4 52.30 59.70 

Pecuária n.d. 0.29 0.29 

Turismo Golfe 1.24 5.28 6,52 

Outros 0.04 5.37 5.41 

Total 29.53 70.47 100 
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volumes nas restantes (Bravura, Odeleite e Beliche), ameaçando seriamente o fornecimento de água 

previsto para o próximo ano em caso de novo ano seco. A segunda solução foi consubstanciada com o 

fornecimento adicional de água à rede de abastecimento público a partir do aquífero Querença-Silves (o 

maior e mais produtivo da região). 

Esta abordagem serve principalmente para entender, no contexto deste estudo, quais as indústrias 

afetadas pelo recurso ao método do fracking na região, tendo como fonte total em nos aquíferos da 

Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional e que pode ser vista em dois parâmetros: 

a. Quantitativamente: Volumes de água a extrair de uma fonte que suporta outras 

indústrias. 

b. Qualitativamente: Contaminação de água de uma fonte que suporta outras indústrias. 

 

 Disponibilidades hídricas subterrâneas 

A disponibilidade hídrica subterrânea representa a quantidade (volume) de água que as massas de 

água subterrânea, como aquíferos, podem fornecer. Esta capacidade está diretamente ligada à recarga 

derivada da precipitação e está também dependente de algumas características do substrato rochoso e 

das estruturas geológicas, como a porosidade. Desta forma, a geologia é determinante na definição dos 

aquíferos de uma região e de suas disponibilidades hídricas . No entanto, ao nível da massa de água 

subterrânea poderão ocorrer outras origens de recarga, nomeadamente as trocas de água com outras 

massas de água e processos de drenagem.  

No Continente as disponibilidades mais importantes estão associadas às Unidade Hidrogeológica 

da Orla Ocidental e Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional, resultantes das importantes formações 

porosas e cársicas aí presentes (Figura 56).  As regiões das orlas são ricas e bastante exploradas. Na 

Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional no Algarve existem alguns casos de sobre-exploração dos 

aquíferos, como consequência das fracas precipitações e da pressão turística que se exerce nesta região, 

particularmente no Verão.  

 

Figura 56: : Disponibilidades hídricas subterrâneas de referência, incluindo a região hidrográfica das ribeiras do 
Algarve (RH8). (Agência Portuguesa do Ambiente, 2016) 
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Na tabela 13 são definidos parâmetros relevantes para o estudo dos 17 principais aquíferos da 

Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional, tais como produtividade, balanço hídrico anual e índice de 

exploração. 

 

Tabela 13: Balanço hídrico e produtividade dos 17 principais aquíferos na RH8. (SNIRH, 2018) 

 

 

Sistema Aquífero 

Produtividade 

Mediana (l/s) 

Recarga 

(hm3/ano) 

Extrações 

(hm3/ano) 

Balanço 

(hm3/ano) 

Exploração 

(%) 

M1 Covões 15.5 6 2 4 33.3 

M2 Almádena - Odeáxere 5.6 20 7 13 35 

M3 
Mexilhoeira Grande - 

Portimão 

8.3 10 4 6 40 

M4 Ferragudo - Albufeira 5 8 8 0 100 

M5 Querença - Silves 11.1 70 45 25 64.29 

M6 Albufeira – Ribeira de 

Quarteira 

9.4 8.7 8 0.7 91.95 

M7 Quarteira 9 12 11 1 91.67 

M8 São Brás de Alportel 4.2 5.5 2 3.5 36.36 

M9 Almansil - Medronhal 7 6.5 6 0.5 92.31 

M10 S. João da Venda – 

Quelfes 

6.25 9 3.5 5.5 38.89 

M11 

Chão de Cevada – Qta. 

João de Ourém 
6 2 2 0 100 

M12 Campina de Faro 6 10 13 -3 130 

M13 Peral – Moncarapacho 2.8 10 2 8 20 

M14 Malhão 14.7 3 2.1 0.9 70 

M15 Luz-Tavira 5.6 4 3.8 0.2 95 

M16 S. Bartolomeu 8.2 3 1.5 1.5 50 

M17 Monte Gordo 6.25 3 - 3 0 

Total  190.7 120.9 69.8 63.4 
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 Caracterização da oferta hídrica 

Nem toda a precipitação é aproveitada para consumo humano. Uma parte importante e 

significativa da água que chega à superfície terrestre perde-se por evaporação e evapotranspiração. O 

volume restante de água infiltra-se no solo ou escoa à superfície. Apenas esta água que escoa à superfície 

e eventualmente forma corpos ou cursos de água à superfície, e a que se infiltra em profundidade 

formando eventualmente aquíferos, fica potencialmente disponível para utilização humana. 

Admitindo uma precipitação média anual regional (653mm) e uma taxa de recarga semelhante nos 

1074km² que cobrem os 17 aquíferos atualmente identificados na orla sedimentar, e nos 1700km² de 

toda a orla, tem-se uma recarga total nesta área da ordem dos 342 milhões de m³/ano (Tabela 14). 

Adicionando os 170 milhões de m³/ano de recarga média anual das albufeiras existentes, calcula-se um 

total de 1.000 milhões de m³ de escoamento médio anual, cerca de 51% são recarga e 49% perda total 

(Monteiro & do Ó, 2015). 

O balanço hídrico é então calculado com base territorial definido em função das unidades 

hidrográficas, a partir das várias componentes do ramo terrestre do ciclo hidrológico regional, 

exprimindo-se de forma simplificada como E = P – ET = R + G, em que: 

 E – escoamento total; P – precipitação; ET – evapotranspiração; R – escoamento superficial  

G – escoamento subterrâneo. 

Tabela 14: Estimativas dos principais parâmetros de oferta hídrica necessários ao cálculo do balanço hídrico 
regional. 

Parâmetro Fonte 

 

hm³/ano 

(valor médio) 

 

hm³/ano 

(meio-seco) 

hm³/ano 

(ano seco – 

2004/2005) 

Observações 

(Monteiro & do Ó, 

Diagnóstico do risco de 

secas no Algarve – Uma 

abordagem, 2015). 

100% 67.5% 35% 

Precipitação 

(Monteiro & do Ó, 

Diagnóstico do risco de 

secas no Algarve – Uma 

abordagem, 2015). 

3500 2362.5 1225 

Recarga albufeiras 

(Monteiro & do Ó, 

Diagnóstico do risco de 

secas no Algarve – Uma 

abordagem, 2015). 

170 114.75 60 
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Em termos gerais, pode concluir-se que a maior parte dos recursos hídricos disponíveis na região 

para consumo humano estão concentrados, em primeiro lugar, nos aquíferos da orla sedimentar, e em 

segundo lugar nas albufeiras construídas na área mais impermeável da serra algarvia.  

Todos os valores correspondem a médias anuais com pouco significado real na região. Se aplicar-

se a um ano extremamente seco como o ano climatológico de 2004/5, aplicando uma estimativa grosseira 

de 35% (valor médio da precipitação na região face aos valores climatológicos normais) a todos os 

parâmetros discriminados, tem-se um quadro de valores substancialmente distinto, a confrontar com os 

valores da procura apresentados no subcapítulo seguinte(Monteiro & do Ó, 2015). A mesma estimativa 

pode ser aplicada para um ano de precipitação intermédia (67,5 % face aos valores climatológicos 

normais) e dedução dos correspondentes valores de recarga de albufeiras e aquíferos.  

O projeto equacionado contempla, nos cenários propostos, um volume limite de extração de água 

dos 17 principais aquíferos para as operações de fracking suportadas pelos mesmos. Ter um volume de 

extrações superior aos volumes de recarga representaria uma depleção anual do volume de água 

subterrânea armazenada, que iria ter impactes na quantidade e qualidade da água e, em última análise, 

ao esgotamento hídrico total dos aquíferos. 

 

 Caracterização da oferta hídrica 

Estima-se que atualmente cerca de 62% dos atuais consumos de água no Algarve são suportados 

por águas subterrâneas, nem sempre captadas nos principais 17 sistemas aquíferos (Monteiro, 

Sustentabilidade da gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 2018). 

Em termos globais, pode-se estimar os consumos totais anuais de água no Algarve em cerca de 

269 milhões m³/ano, distribuídos da seguinte forma:  

• Agricultura – 67% (182 milhões m³/ano) 

• Abastecimento público – 27% (72 milhões m³/ano) 

• Golfe – 6% (15 milhões m³/ano) 

Para o cálculo do excedente dos 17 aquíferos (Tabela 15) nos diferentes anos climáticos propostos, 

foram consideradas as recargas dos aquíferos no respetivo ano (tabela 14) valores aos quais foi subtraído 

o volume de extração total dos 17 aquíferos (120.9 hm3, tabela 13). 

Recarga dos aquíferos (SNIRH, 2018) 190.7 128.72 66.75 
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Tabela 15: Estimativas dos principais parâmetros de procura e excedente hídricos necessários ao cálculo do 
balanço hídrico regional 

 

Como visto anteriormente, a seca ocorrida em 2004-2005 causou a depleção total em algumas das 

principais albufeiras, reduzindo em 87% o armazenamento de água superficial. Para que 42% do 

abastecimento publico nesse ano fosse fornecido por água subterrânea, foram impostas restrições no uso 

da água para todos os sectores económicos, principalmente na agricultura, do modo a evitar a interrupção 

total do sistema de abastecimento neste sector. Nesta situação, a entidade competente pelo 

abastecimento público, Águas do Algarve (AdA), realizou novos furos no aquífero de Querença-Silves. 

Apesar dos 11 hm³ adicionais suportados por este aquífero, a procura continuou a superar a oferta e furos 

municipais já abandonados tiveram de ser reativados.  

Analisando a figura seguinte, que fornece informação sobre a utilização de fontes hídricas 

subterrâneas, é possível perceber que os 17 principais aquíferos não tiveram capacidade de responder à 

procura dos diversos setores económicos. Verificou-se que muitos dos furos municipais e furos 

abandonados (pontos (x) na figura 57) foram reativados durante a seca de 2005 de modo a fazer o 

abastecimento necessário para igualar a procura hídrica nesse ano. 

 

Parâmetro Fonte 
hm³/ano (valor médio 

anual) 

Extrações dos 17 aquíferos (SNIRH, 2018) 120.9 

Excedente aquíferos (ano normal) 

 

69.8 

Excedente aquíferos (meio-seco) 7.82 

Excedente aquíferos (ano seco) -54.15 

Figura 57: Localização de furos municipais e dos principais aquíferos no Algarve (Hydrology and earth system 
sciences groundwater sources for integration, 2009) 
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 Vulnerabilidade dos aquíferos no Algarve 

Como visto, o fracking representa uma potencial carga poluente para o ambiente ao redor de onde 

é realizado. Em todas as etapas da fracturação hidráulica existe um risco associado a derrame ou fuga de 

cargas poluentes tanto de origem superficial como subterrânea com o potencial de afetar os aquíferos 

em estudo. 

Contudo, é relevante diferenciar os conceitos de risco e vulnerabilidade. O risco de poluição é 

dependente não só da vulnerabilidade como da existência de uma carga poluente significativa que possa 

entrar no ambiente subterrâneo. Um aquífero pode ter um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco 

de poluição, caso não exista carga poluente, como pode existir um aquífero de baixo índice de 

vulnerabilidade e alto risco de poluição afetando-o (Ferreira, 1998). 

Sabendo que a fracturação hidráulica representa uma potencial carga de poluição nos locais onde 

é efetuada, urge entender o quão vulneráveis estão os aquíferos da Unidade Hidrogeológica da Orla 

Meridional e a geologia envolvente a este método. 

A vulnerabilidade pode  ser definida como o grau da potencial suscetibilidade da água subterrânea 

a uma fonte de poluição tópica ou difusa. Em princípio a sua avaliação deverá ser só função de fatores 

intrínsecos do sistema tais como as propriedades geológicas, hidrológicas, hidrogeológicas e 

geomorfológicas e não das características de um poluente determinado. Esta definição decorre ademais 

da necessidade de preservar uma análise comparativa coerente entre casos de estudo independentes do 

tipo de poluição. 

Segundo (Ribeiro L.,2005) a avaliação da vulnerabilidade dos sistemas aquíferos e formações 

hidrogeológicas indiferenciadas pode ser efetuada através do método EPPNA. O método EPPNA é 

baseado numa classificação dos graus de vulnerabilidade intrínseca das formações hidrogeológicas com 

critérios exclusivamente litológicos. 

Faz-se assim corresponder de uma forma direta a maior ou menor permeabilidade das formações 

hidrogeológicas à sua maior ou menor potencialidade em atenuar uma possível contaminação. 

Na Tabela 16 estão descritas as 8 classes de vulnerabilidade por tipo litológico utilizadas pelo 

EPPNA. 

Tabela 16: Classes de vulnerabilidade por tipo litológico de aquífero (Ribeiro L. , 2005) 
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A figura 58 mostra que a maior parte das formações litológicas dos 17 sistemas aquíferos possuem 

vulnerabilidade alta: 13 dos 17 sistemas aquíferos tem graus de vulnerabilidade V1, V2 e V3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Áreas classificadas no Algarve 

As áreas classificadas são áreas definidas e delimitadas do território nacional e das águas sob 

jurisdição nacional de que devido à sua relevância para  a conservação da natureza e biodiversidade, são 

alvo de normas específicas.  

Esta regulamentação pode variar consoante a tipologia das áreas em estudo, prevendo tanto a 

proteção rigorosa e que limita consideravelmente a presença humana, como no conceito de 

desenvolvimento sustentável e de proteção integrada. 

Encontra-se determinado no regime jurídico (Decreto-Lei n.º 142/2008,artigo 9) da conservação 

da natureza e da biodiversidade (RJCNB)  o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), sendo este 

formado pelas seguintes áreas: 

• Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP)  

• Áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000  

• Áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. 

São classificadas como áreas protegidas as áreas terrestres e aquáticas interiores e as áreas 

marinhas em que a biodiversidade ou outras ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, valor 

científico, ecológico, social ou cénico, uma relevância especial que exija medidas específicas de 

conservação e gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais e a valorização do 

património natural e cultural, regulamentando as intervenções artificiais suscetíveis de as degradar. 

Figura 58: Carta de vulnerabilidade das formações hidrogeológicas do Algarve segundo a metodologia EPPNA 
(Ribeiro L. , 2005) 
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Ao nível da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) (Figura 59), o RJCNB dispõe sobre as 

tipologias das Áreas Protegidas (AP), os regimes de proteção e os objetivos e procedimentos conducentes 

à sua classificação, prevendo a possibilidade da existência de parques nacionais nas Regiões Autónomas. 

As AP podem ter âmbito nacional, regional ou local e ainda estatuto privado, classificando-se nas 

seguintes tipologias: i) Parque Nacional, ii) Parque Natural, iii) Reserva Natural, iv) Paisagem Protegida e 

v) Monumento Natural (Agência Portuguesa do Ambiente, 2018). 

A Rede Natura 2000 compreende as áreas classificadas como Sítios da lista nacional de sítios, Sítios 

de Importância Comunitária (SIC) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC) consoante a Diretiva Habitats e 

as áreas classificadas como Zonas de Proteção Especial (ZPE) ao abrigo da Diretiva Aves (Agência 

Portuguesa do Ambiente, 2018). A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito europeu que visa 

assegurar a biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats naturais e da 

flora e da fauna selvagens num estado de conservação favorável, da proteção, gestão e controlo das 

espécies, bem como da regulamentação da sua exploração (Comissão de coordenação e desenvolvimento 

regional do centro, 2011). 

Das áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais fazem parte, entre outras, as 

Reservas da Biosfera, os Sítios Ramsar e os Geoparques. 

As Reservas da Biosfera são áreas classificadas ao abrigo do Programa “O Homem e a Biosfera” 

(MaB) da UNESCO. Estas áreas classificadas funcionam como laboratórios vivos de sustentabilidade, onde 

se ensaiam iniciativas de promoção e utilização sustentável dos recursos endógenos em cooperação entre 

as populações e os atores de desenvolvimento local. Esta classificação é complementar relativamente à 

classificação como Área Protegida ou área da Rede Natura 2000, beneficiando do trabalho que aí se 

desenvolve em termos de conservação da biodiversidade (Agência Portuguesa do Ambiente, 2018). 

Os Sítios Ramsar, também chamado de Convenção das Zonas Húmidas de importância ecológica 

internacional, é um Tratado intergovernamental e representa o primeiro dos Tratados globais sobre 

conservação. As zonas classificadas de acordo com esta convenção são autênticas segundo normas de 

representatividade do ecossistema, da fauna e flora locais e da sua importância para a conservação de 

aves aquáticas e peixes. 

Figura 59: Mapa da Rede Nacional de Áreas Protegidas, da Rede Natura 2000 e das Áreas Classificadas ao abrigo de 
outros compromissos internacionais no Continente. Fonte: ICNF, 2017. 
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Os Geoparques são zonas reconhecidas pela UNESCO, dotadas de um património geológico 

particular e de interesse internacional. Estes territórios seguem uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável envolvendo ativamente as comunidades locais, com particular destaque nas áreas da 

educação, ciência, cultura, economia e geoturismo. Nestas áreas procura-se sensibilizar para a valorização 

do ambiente natural, através de uma colaboração com empresas e entidades locais para promover e 

suportar a criação de novos produtos relacionados com o património geológico (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2018). 

Capítulo 7: Descrição e análise de resultados 

Vistos os casos das principais regiões produtoras de gás de xisto nos Estados Unidos, torna-se 

necessário calcular valores médios tanto de água utilizada como de gás produzido com a mesma nestes 

locais. 

O objetivo por entender se o Algarve, que como visto é uma região considerada em escassez hídrica 

moderada, tem recursos hídricos subterrâneos em quantidade suficiente de modo a corresponder às 

necessidades hídricas que do fracking.  

Este cenário, embora hipotético, pode tornar-se pertinente em períodos em que a região em 

estudo experimente períodos prologados de seca, como aconteceu num passado recente. No ano de 

2005, como visto, o Algarve passou por este fenómeno, o que fez com que as suas principais barragens e 

albufeiras atingissem valores mínimos de volume água armazenada. 

Analisando e sobrepondo a localização das áreas concessionadas, denominadas “Aljezur” e 

“Tavira”, e os aquíferos da região, é possível perceber que utilização do fracking afeta as principais 

formações hídricas subterrâneas producentes no Algarve.  

Às disponibilidades hídricas subterrâneas no Algarve para os cenários hipotéticos propostos, é 

necessário deduzir os volumes de água subterrânea fornecida para as restantes indústrias, que se 

consideram constantes em qualquer destas hipóteses. 

Figura 60: Áreas concessionadas e áreas dos aquíferos no Algarve 
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  Disponibilidades e consumos hídricos nos principais aquíferos no Algarve 

  Tendo em conta que muitos destes aquíferos encontram-se já em sobre-exploração, ou por o 

volume de água subterrânea disponível nestes ser pouco relevante ou nula para uma operação como o 

fracking, optou-se por escolher os 5 aquíferos um maior volume de água disponível (Tabela 17) depois de 

feito o balanço hídrico dos mesmos, como calculado na tabela 13.  

A água nestes 5 aquíferos representa 82,4 % (57.8 de 69.8 hm3 (da Tabela 13)  durante um ano de 

precipitação média) do volume total de água disponível (excedente para o fracking nos 17 em estudo). 

Para o cálculo da disponibilidade hídrica para um ano meio-seco e ano seco destes 5 principais 

aquíferos (Tabela 18), realizou-se individualmente a mesma conversão aplicada à recarga total (67.5 % e 

35%, respetivamente) em relação a um ano normal, deduzindo-se posteriormente o valor de extrações 

de cada um (que se mantém constante para qualquer dos 3 cenários) 

 Ano normal 

 

 Volume de água subterrânea disponível: 119 hm3 /ano  

 Volume de água subterrânea captado por outras indústrias: 61.5 hm3 /ano 

 Volume máximo de água subterrânea disponível para o fracking: 57.5 hm3 /ano 

 

 Ano meio seco 

 

 Volume de água subterrânea disponível: 80.325 hm3 /ano 

 Volume de água subterrânea captado por outras indústrias: 61.5 hm3 /ano 

 Volume máximo de água subterrânea disponível para o fracking: 18.825 hm3 /ano 

 

 

 

Aquífero Ano Normal Meio Seco Ano seco Extrações 
 hm3 

M2 20 13,5 7 7 

M3 10 6,75 3,5 4 

M5 70 47,25 24,5 45 

M10 9 6,075 3,15 3,5 

M13 10 6,75 3,5 2 

Total 119 80,325 41,5 61,5 

Tabela 17: Resumo da disponibilidade hídrica dos 5 principais consoante o ano climático, e suas extrações. Estes 

valores são analisados antes de ter em conta a operação de fracking. 
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Tabela 18: : Balanço hídrico total para os 5 aquíferos com maior excedente face aos 3 anos climáticos 
propostos. 

Aquífero Disponibilidade hídrica para o fracking (hm3)=  Recarga - Extrações 

  Ano normal Ano meio seco Ano seco 

M2 13 6,5 0 

M3 6 2,75 -0,5 

M5 25 2,25 -20,5 

M10 5,5 2,575 -0,35 

M13 8 4,75 1,5 

Total 57,5 18,825 -19,85 
 

 Resumo de dados relevantes nos principais campos de gás nos Estados Unidos 

Considerando a tabela 3, onde estão descritos todos os valores relevantes nos principais campos 

produtores de gás de xisto nos Estados Unidos (Eagle Ford, Haynesville, Marcellus e Permian) é possível 

retirar os valores relevantes e extrapolá-los para o caso em estudo. 

 Para o cálculo dos volumes totais de água utilizada e de gás produzido para cada ano, foram 

multiplicados pelo número de furos realizados o volume de água utilizada por furo e de gás produzido por 

furo, respetivamente (Tabela 19). 

 

 

Formação Ano Nº de furos Água Utilizada Produção de Gás Uso Água/Gás Total Água utilizada Total Gás Produzido

(m3/ furo) (m3/ furo) (m3/ m3) (m3) (m3)

2011 n/a 17870 17771454 0.0010 n/a n/a

2012 1966 13360 18056108 0.0007 26265760 35498308328

Eagle Ford 2013 2230 13652 16456747 0,0008 30443960 36698545810

2014 2503 14297 15766299 0,0009 35785391 39463046397

2015 1639 20363 24401224 0,0008 33374957 39993606136

2016 973 23457 n/a n/a 22823661 n/a
2011 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2012 461 27585 49392272 0,0006 12716685 22769837392

Haynesville 2013 397 23943 56903034 0,0004 9505371 22590504498
2014 467 20359 53306447 0,0004 9507653 24894110749

2015 340 27804 49152202 0,0006 9453360 16711748680
2016 251 32328 n/a n/a 8114328 n/a

2011 n/a 23401 21865936 0,0011 n/a n/a

2012 1938 27703 22246358 0,0012 53688414 43113441804

Marcellus 2013 2182 25955 25463090 0,0010 56633810 55560462380

2014 1649 26995 28665521 0,0009 44514755 47269444129

2015 1210 33357 29025671 0,0011 40361970 35121061910

2016 720 27958 20836518 0,0013 20129760 15002292960

2011 n/a 4897 10915036 0,0004 n/a n/a

2012 82 4868 11983033 0,0004 399176 982608706

Permian 2013 150 5531 16705199 0,0003 829650 2505779850

2014 232 7277 20331972 0,0004 1688264 4717017504

2015 334 23812 21443548 0,0011 7953208 7162145032

2016 358 42560 25151817 0,0017 15236480 9004350486

Tabela 19: Parâmetros e valores relevantes para este estudo, retirados da tabela 3 
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É importante sublinhar que existe uma inevitável discrepância dos parâmetros verificados no 

relatório onde a tabela 19 está inserida com toda a bibliografia consultada. Para além de dados limitados 

que são divulgados e da difícil monitorização e quantificação dos mesmos, é normal que estes parâmetros 

variem de local para local consoante diversos fatores geológicos, legais, ambientais e socioeconómicos. 

Apesar disso, os dados resumidos na tabela 20 descrevem de forma real os valores aplicados nas 

principais formações de gás não convencional nos Estados Unidos e que servem como base para futuros 

estudos de viabilidade na exploração deste recurso independentemente do local, como é o caso deste 

estudo para o Algarve. 

 

 

 

De seguida são calculados os valores médios de alguns parâmetros desta tabela de modo a que 

sejam representativos e sujeitos a extrapolação para o caso em estudo. 

O cálculo do volume total de água anual e do volume total de gás produzido anualmente foi feito 

através da multiplicação do número de furos realizados pelos respetivos valores de água e gás por furo 

nesse ano. 

 

 Parâmetros estatísticos do fracking 

Através dos valores mostrados na tabela 3, foram calculados os seus parâmetros estatísticos 

relevantes para todas as operações de fracking realizadas nos principais campos de gás não convencional 

nos Estados Unidos, mostrados de seguida. 

 

 

 

 

 

Formação 
Valor Médio de 2011 a 2016 

Água utilizada 
(hm3/furo) 

Produção de 
Gás (hm3/furo) 

Uso 
Água/Gás 

Total Água 
Utilizada (hm3) 

Total Gás 
Produzido (hm3) 

Eagle Ford 0,171665 18,4903664 0,0009 29,7387458 37913,38 

Haynesville 0,264038 52,18848875 0,0005 9,8594794 21741,55 

Marcellus 0,275615 24,683849 0,0011 43,0657418 39213,34 

Permian 0,1482417 17,75510083 0,0007 5,2213556 4874,38 

Tabela 20: Média dos parâmetros relevantes das quatro bacias em estudo baseados na tabela 19 
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 Volume de água utilizada por furo 

O volume de água por furo de gás não convencional (Tabela 21 e Figura 61) é um parâmetro 

fundamental num estudo de viabilidade de operações de fracking. Este valor é bastante diversificado e 

dependente de diversos fatores geológicos relacionados com o tipo de hidrocarboneto que se pretenda 

produzir. Outro fator a ter em conta neste caso é a gestão da água, pois esta pode ter origem superficial, 

subterrânea ou pode ser reutilizada como acontece em muitos casos nos Estados Unidos. 

 

Os volumes de água utilizada por furo anualmente nas principais formações de gás de xisto nos 

Estados Unidos também podem ser traduzidos em caudais (Tabela 23) e comparados com a produtividade 

dos aquíferos em estudo (Tabela 22). Tendo em conta a tabela 13 (produtividade dos aquíferos no 

Algarve) e a tabela 21 (volume de água utilizada por furo) tem-se que: 

 

 

 

 

m3/ furo

Mínimo 4868

Q1 13974,5

Mediana 23457

Q2 27644

Máximo 42560

Média 21275,30435

Extensão 37692

Campo Eagle Ford Haynesville Marcellus Permian

Média anual (m3/ furo) 17166.5 26406.8 27561.5 14824.17

Média (l/s) 0.544 0.837 0.874 0.470

Aquífero M2 M3 M5 M10 M13

Mediana Produtividade(l/s) 5.6 8.3 11.1 6.25 2.8

Tabela 21: Volumes de água por furo 
de fracturação hidráulica verificados 
nos 4 campos de gás de xisto neste 

estudo 

Figura 61: Diagrama de caixa relativa à tabela 21 

 

Tabela 23 Caudal médio de água utilizada para os principais campos de gás de xisto nos Estados Unidos 

Tabela 22: Mediana do caudal (produtividade) dos principais aquíferos no Algarve 
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 Intensidade do uso de água 

A intensidade de uso de água (Tabela 24 e Figura 62) representa o quociente entre o volume de 

água utilizada e o volume de uma fonte energética obtido com a mesma. Este parâmetro representa a 

eficiência da água usada na exploração de qualquer recurso. Como visto anteriormente, a exploração de 

gás não convencional requer volumes de água muito grandes, que localmente podem destabilizar a 

disponibilidade hídrica consoante outros consumos de água já existentes. 

 Volume de gás produzido por furo 

Este parâmetro (Tabela 25 e Figura 63) pode fornecer o nível de produtividade de um furo num 

campo de gás, ou prever o número de furos necessários para atingir um volume de gás total a produzir. 

Tal como o valor de água utilizada por furo, este parâmetro pode variar consideravelmente consoante as 

características geológicas da formação alvo. 

 

 

m3 água / m3 gás

Mínimo 0,0003

Q1 0,0004

Mediana 0,00085

Q2 0,0011

Máximo 0,0017

Média 0,00082

Extensão 0,0014

m3/furo

Mínimo 10915036

Q1 17771454

Mediana 21865936

Q2 28665521

Máximo 56903034

Média 26468546,95

Extensão 45987998

Tabela 24: Valores de intensidade de 
uso de água verificados nos 4 campos 

de gás de xisto neste estudo 

Figura 62: Diagrama de caixa relativa à tabela 25. 

Tabela 25: Valores de produção de 
gás verificados nos 4 principais 

campos de gás de xisto neste estudo. 

Figura 63: Diagrama de caixa relativo à tabela 26 
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 Volume total de água utilizada anualmente 

Um dos parâmetros fundamentais para o estudo de viabilidade da utilização do fracking no Algarve 

é perceber como os 5 aquíferos com maior disponibilidade hídrica na região conseguem corresponder ao 

consumo de água que esta operação necessita. 

Foi primeiro calculado os volumes de água disponíveis para o fracking nestes 5 aquíferos para os 3 

anos climáticos propostos (tabela 18) e subtraído a estes valores a média do volume total de água 

anualmente utilizada, calculada para cada um dos campos de produção de gás de xisto analisados (tabela 

20).    

Feito este balanço hídrico é possível analisar se os gastos de água verificada nestes campos de 

produção em estudo são realizáveis no Algarve, consoante os diferentes anos climáticos possíveis e 

consequentes disponibilidades hídricas subterrâneas na região (Tabela 26). 

Balanço Hídrico 
Ano normal 

(hm3) 
Ano meio seco 

(hm3) 
Ano seco 

(hm3) 

Eagle Ford 27,8 -10,9 -49,6 

Haynesville 47,6 8,9 -29,8 

Marcellus 14,4 -24,2 -63 

Permian 52,2 13,6 -25,1 
 

O valor obtido é relevante no sentido em que é possível perceber se os aquíferos conseguem 

corresponder à procura de água verificada em cada um destes campos, para os três cenários climáticos 

estudados (Figura 64): Ano normal (verde); Ano meio seco (amarelo); Ano seco (vermelho). 

Se o volume verificado no balanço hídrico é positivo, significa que a operação do fracking é 

realizável no cenário proposto. Se o valor for nulo ou negativo, significa que a operação não é suportável 

somente por estes aquíferos. 
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Balanço Hídrico

Ano Normal (hm3) Ano meio seco (hm3) Ano seco (hm3)

Tabela 26: Balanço hídrico para os 3 anos climáticos propostos, após a realização do fracking, consoante a 
disponibilidade hídrica dos 5 principais aquíferos no Algarve e o consumo hídrico médio verificado nos 4 principais 

campos de gás de xisto neste estudo 

Figura 64: Ilustração dos valores verificados na tabela 26. 
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 Volume de gás produzido anualmente 

O volume de gás potencialmente produzido com a água disponível é outro fator importante no 

estudo da viabilidade da operação do fracking. Não se sabe se este gás existe na região em estudo, mas 

sabendo o total de água disponível nestes 5 aquíferos para cada cenário climático proposto, e sabendo a 

média da intensidade de uso de água (quociente volume água utilizada / volume gás produzido) calculada 

anteriormente para os 4 campos de gás nos Estados Unidos, é possível deduzir o gás produzido nestes 

cenários (Tabela 27). 

No subcapítulo 7.3 foi calculado que em alguns destes cenários os aquíferos não conseguem 

responder à necessidade hídrica do fracking, como durante um ano seco e alguns anos secos, e 

consequentemente o volume de gás produzido nesses cenários será nulo. 

Formação 
Ano Normal 

(hm3) 
Ano meio seco 

(hm3) 
Ano seco 

(hm3) 
Média anual nos EUA 

(hm3) 

Eagle Ford 67097,56 0 0 37913,38 

Haynesville 119365,69 39234,98 0 21741,55 

Marcellus 50978,71 0 0 39213,34 

Permian 79374,82 26090,16 0 4874,38 

 

De realçar que estes volumes de produção de gás calculados têm em conta a utilização total da 

água subterrânea disponível nos 5 aquíferos. Seria um cenário não plausível visto que colocaria estes 

aquíferos em sobre-exploração e que comprometeria toda a água fornecida pelos mesmos para os 

diversos usos para além do fracking. Contudo, é possível assim deduzir um valor máximo de volume de 

gás possível de extrair consoante a água subterrânea disponível na região (Figura 65), podendo ser um 

dado importante para futuros estudos de viabilidade económica que considerem a utilização do fracking 

no Algarve. 

Tabela 27: Volumes de gás potencialmente produzidos no Algarve, tendo em conta a intensidade de uso de água 
nos campos de produção de gás nos Estados Unidos, e a água disponível no Algarve nos diferentes anos climáticos. 

 

Figura 65:  Ilustração dos valores verificados na tabela 27. 
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 Disponibilidade hídrica 

Após serem analisados os volumes de água subterrânea disponíveis nos 5 aquíferos em estudo no 

Algarve para os 3 anos climáticos propostos depreende-se que: 

• Durante um ano de seca, os aquíferos não conseguem suportar a necessidade hídrica do fracking 

em qualquer dos 4 casos cenário representativos dos campos de gás de xisto nos Estados Unidos. 

• Para um ano de meia seca, os aquíferos conseguem abastecer o fracking em 2 dos 4 cenários 

representativos dos campos de gás de xisto as nos Estados Unidos. 

• No caso de um ano de precipitação média (ano normal) os aquíferos têm capacidade de suportar 

o total de água verificada nos 4 cenários representativos dos campos de gás de xisto nos Estados Unidos. 

Existe um facto importante a destacar. Um campo de produção de gás de xisto, onde são realizados 

de centenas a milhares de furos de produção anualmente que são hidraulicamente fraturados, tem um 

período de atividade que vai desde alguns anos até décadas. Isto significa que os recursos hídricos que 

fornecem a água para a fracturação hidráulica têm que continuamente conseguir “abastecer” esta 

atividade. Não deve existir um intervalo de tempo onde não existe água suficiente para o fracking ser 

realizado. 

Da figura 46, onde está ilustrada a precipitação no Algarve durante 26 anos (de 1987 a 2013), 

verifica-se que a região experienciou 3 anos de seca (1995, 1999 e 2005) e em muitos outros ocorreu uma 

precipitação abaixo da média. Embora não seja possível prever a precipitação para o futuro, foi visto neste 

estudo que nos países na região mediterrânica (incluindo Portugal) foi prevista uma redução na 

precipitação até ao final deste século. Esta queda na precipitação terá provavelmente como consequência 

uma maior ocorrência destes anos de seca, influenciando a recarga dos aquíferos em estudo. 

 Volume de água por furo 

Em relação aos volumes por furo utilizados para o fracking nos Estados Unidos, quando 

comparados com os caudais medianos verificados nos 5 aquíferos com maior disponibilidade hídrica para 

esta operação, os caudais verificados para o fracking são muito menores que os observados nas formações 

do Algarve. 

Por um lado, isto pode significar que a fracturação hidráulica é aplicável com recurso a estes 

aquíferos.  Por outro, como visto no início desta tese, o fracking que ocorra em determinado furo tem a 

duração de algumas semanas. Isto significa que esta água que será utilizada num curto período terá de 

ser previamente coletada e armazenada, de modo a que não seja necessária uma grande quantidade de 

água num período de semanas, o que levaria ao aumento drástico do caudal de água necessário. 
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 Intensidade de uso de água e produção de gás 

 

Outro parâmetro a realçar é a intensidade de uso de água. Ao analisar a tabela 20, que resume as 

médias dos fatores relevantes para esta tese, verifica-se que por exemplo a formação de Marcellus é a 

maior produtora de gás das 4 avaliadas. Paralelamente, é também a que necessita de maior quantidade 

de água, tendo o maior valor de intensidade de água utilizada. 

Transportando este valor para a secção 7.5, vemos que o cenário “Marcellus” no Algarve seria o 

menos produtivo, ou seja, com a mesma água subterrânea disponível na região era o caso onde ser 

poderia extrair menos gás. É de concluir que este parâmetro é muito importante, pois apenas uma casa 

decimal (existe uma discrepância de 0.0014, analisada na tabela 20) pode significar o consumo de milhões 

de litros de água a mais fazer a diferença na viabilidade de um projeto de exploração deste recurso 

energético. 

Por outro lado, analisando a figura 65, é possível perceber que a água subterrânea disponível 

durante um ano normal permite uma produção de gás muito maior (exceto no caso de Marcellus) que a 

verificada nos quatro principais campos de gás nos Estados Unidos. 

Capítulo 8: Conclusões e recomendações 

para futuros estudos 

A fraturação hidráulica é um método relativamente recente e um tema tão complexo como 

controverso. Com base na pesquiza bibliográfica efetuada existe uma discrepância de valores relatados e 

de impactes ambientais consequentes. Uns descrevem a fracturação hidráulica como um processo seguro 

e importante para uma matriz energética mundial que ainda irá depender de combusteis fósseis nas 

próximas décadas. Para outros o fracking representa um risco, com impactes ambientais severos e 

irreversíveis, e contra um futuro mais limpo baseado em energias renováveis. As consequências do 

fracking ainda não são de total conhecimento, podendo não ser manifestadas ou detetadas durante um 

grande período. Por outro lado, tendo ocorrido falhas e impactes ambientais no passado (mas ocorridas 

num universo amostral muito maior) parece de fácil generalização que a-priori o método é impraticável. 

Da avaliação efetuada, conclui-se que existem diversos mecanismos que representam potenciais 

impactes nos recursos hídricos. Estes mecanismos incluem extrações de água em períodos, ou áreas, de 

pouca disponibilidade hídrica; derrames de fluidos de fracturação hidráulica e água produzida; 

fracturação diretamente até aos recursos hídricos subterrâneos; migração subterrânea de líquidos e 

gases; e tratamento inadequado e derrames de água residual. Não se encontrou evidências que os 

potenciais impactes destes mecanismos nos recursos hídricos se possam generalizar para todos os casos. 

Verificou-se em alguns casos onde um ou mais mecanismos causaram impactes nos recursos hídricos, 
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incluindo contaminação de furos de águas potável. O número de casos identificados, contudo, é pequeno 

comparado com o número de furos onde foi utilizada a fracturação hidráulica. 

 Estes casos podem traduzir a inconsistência dos impactes desta prática nos recursos hídricos, mas 

estes pode ser também devido a outros fatores limitantes. Estes fatores incluem: dados insuficientes 

acerca da qualidade dos recursos de água potável anteriores e posteriores à fracturação hidráulica; 

escassez de estudos a longo prazo; presença de outras fontes de contaminação impedindo uma ligação 

direta entre fracturação hidráulica e impactes negativos; e a inacessibilidade de alguma informação de 

atividades de fracturação hidráulica e potenciais impactes.  

Um grande consumo de água para fracturação hidráulica por si só não resulta necessariamente em 

impactes nos recursos hídricos. Antes, os impactes são resultantes da combinação de uso de água e 

disponibilidade hídrica a escalas locais. Na pesquisa efetuada, não se detetou nenhum caso onde a 

fracturação hidráulica causasse um furo de água ou um rio secar. 

Os aquíferos da Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional são importantes formações 

hidrogeológicas para abastecimento de água, numa região que possui uma escassez hídrica moderada, 

sendo estas formações cársicas e com uma elevada permeabilidade e transmissividade. Esta conjuntura 

coloca as áreas onde se situam estes aquíferos com um elevado índice de vulnerabilidade a cargas ou 

fontes poluentes, embora para ocorrer a contaminação superficial ou subterrânea dos seus recursos 

hídricos, estas terão de existir. 

Como visto, os mecanismos e explicações para ocorrerem impactes ambientais negativos 

derivados do fracking são diversos e tanto de origem superficial como subterrânea. Um cenário de 

fracturação hidráulica no Algarve, no contexto desta tese, representa um risco de impactes ambientais 

negativos para a região e incluindo os seus 17 principais aquíferos. 

A fracturação hidráulica envolve também dezenas de milhões de litros por furo. Nesta dissertação 

foram projetados três cenários climáticos possíveis para a região do Algarve e como a respetiva 

precipitação afeta os 5 principais  aquíferos da região:  

a) Ano normal 

  Precipitação (valor médio): 3500 hm3  

  Recarga Aquíferos: 119 hm3 

  Excedente: 57.5 hm3 

b) Ano meio seco 

  Precipitação (67.5% valor médio): 2362.5 hm3  

  Recarga Aquíferos: 80.325 hm3 

  Excedente: 18.825 hm3 

c) Ano seco 
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 Precipitação (35% valor médio): 1225 hm3 

 Recarga Aquíferos: 41,65 hm3 

 Excedente: -19.85 hm3 

Para os três cenários foram feitos balanços hídricos subterrâneos onde, a disponibilidade destes 

aquíferos foi diferente mas a procura - excluindo o fracking -  permaneceu constante. 

a.  Ano Normal: O valor do balanço hídrico para um ano de precipitação de valor médio (ano 

normal) mostra um excedente total dos 5 principais aquíferos na ordem dos 57.5 hm3 e , 

portanto, disponível para abastecer a fraturação hidráulica. Este é um volume bastante maior 

que o necessário na maior bacia produtora de gás de xisto (Marcellus) nos Estados Unidos, sendo 

também que a área do Algarve é muito menor que qualquer das bacias analisadas. Isto traduz-se 

na possibilidade dos aquíferos da Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional abastecerem 

totalmente a fraturação durante um ano climático normal (precipitação média). 

b.  Ano meio seco:  Para a segunda hipótese, o volume excedente estimado nas mesmas formações 

geológicas varia consoante as hipóteses colocadas. Trata-se de um cenário de escassez hídrica, onde os 5 

aquíferos analisados podem fornecer um total de 18.825 hm3/ano. Dos quatro casos dos Estados Unidos, 

dois deles que utilizam menos água anualmente para o fracking e que têm um valor mais baixo de 

intensidade de uso de água (Permian e Haynesville) seriam plausíveis de replicar no Algarve.  Sendo esta 

uma hipótese onde é aplicada uma estimativa grosseira de 67,5% face ao valor médio da precipitação na 

região, este volume pode facilmente ser mais reduzido e colocar em causa a viabilidade dos dois casos 

teoricamente executáveis (Permian e Haynesville).  

c. Ano de seca: O primeiro resultado evidente acerca destas hipóteses foi constatar a 

impossibilidade de resposta dos aquíferos durante um período em que a região experiencie o fenómeno 

de seca. Isto porque em qualquer dos 3 cenários possíveis a procura de água irá manter-se constante (com 

tendência até a aumentar no futuro), tendo em conta que a oferta e a procura hídrica são duas variáveis 

independentes. Durante um ano de seca a disponibilidade hídrica dos aquíferos no Algarve não permite 

dar resposta às necessidades dos diversos setores, tendo a restante água subterrânea ser fornecida por 

aquíferos locais na Unidade Hidrogeológica da Orla Meridional não diferenciada. Conclui-se que o método 

de fracturação hidráulica não é realizável neste cenário, tendo em conta o total fornecimento por parte 

dos 5 principais aquíferos. 

Esta tese representa um contributo para o estudo da possibilidade de utilização do fracking e os 

seus impactes no Algarve. Com a informação consultada foi possível perceber como a água subterrânea 

no Algarve pode responder à necessidade hídrica do fracking em diferentes anos climáticos. Foram 

equacionados parâmetros relevantes verificados nas principais bacias de shale gás dos Estados Unidos, e 

calculados volumes de produção consoante os recursos existentes no Algarve. Contudo, sendo este um 

estudo académico teórico, ficam algumas questões e recomendações para futuros estudos acerca da 

execução real deste método na região.  
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Parece fazer sentido um país como Portugal mapear o seu território, conhecer os seus recursos 

naturais primeiro para depois possivelmente explorá-los. Mas muitos questionam se o fracking constituirá 

uma hipótese credível quando pode pôr em causa uma atividade económica altamente rentável para o 

País e para o Algarve em nome de uma perspetiva económica incerta. As perguntas tornam-se de especial 

relevância quando na região existe um turismo balnear e rural de cariz ecológico, representadas por uma 

paisagem, clima e ambiente que convidam milhões de turistas anualmente e que contribuem para o bem-

estar da população residente. 

Como visto, existe um sistema nacional de áreas classificadas, constituído pela uma rede nacional 

de áreas protegidas, rede natura 2000 e áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais com 

o Estado Português. No Algarve estas áreas são representadas nomeadamente pelos parques naturais da 

Ria Formosa, a Costa Sudoeste, o Barrocal, a Serra de Monchique e Rio Guadiana. Algumas contribuem 

significativamente para a conservação de habitats naturais de fauna e flora silvestre, sendo 

preponderantes para a biodiversidade da região. Outras representam zonas de regadio fundamentais 

para a agricultura algarvia. Para além destas, existem outras áreas de máxima infiltração no Algarve, 

nomeadamente localizadas no Barrocal, que são de vital importância para a recarga das principais 

formações hidrogeológicas da região, como é o caso do Aquífero de Querença-Silves. 

Visto que as concessões denominadas de “Aljezur” e “Tavira” sobrepõem muitas destas áreas 

classificadas no Algarve, o estudo ambiental sobre as ações antrópicas e eventuais consequências 

ambientais das mesmas nestes locais é de especial importância na análise de uma exploração não-

convencional. 

Na Europa a geologia e tectónica mais complexas, acrescentadas a uma a legislação com normas 

ambientais mais restritas, têm impedido a utilização deste método. Atualmente o conhecimento 

geológico do Algarve com vista ao fracking é escasso. O tema da fracturação hidráulica em Portugal e na 

Europa parece enviesar-se num sentido mais populista e menos científico, por falta desse conhecimento. 

Qualquer exploração de petróleo ou gás necessitará antes no seu plano de trabalhos de uma avaliação de 

impacte ambiental explícita que é algo bastante complexo no plano científico.  

Existe também um problema político relacionado com a clareza com que os contratos são feitos, 

pois para muitos o interesse ficará circunscrito às empresas que irão explorar estes recursos. Será que o 

País, os cidadãos e a região  poderão ter alguma vantagem com essa exploração? Quais as contrapartidas 

para o Algarve? Existe alguma cláusula nos contratos de exclusividade da venda de gás produzido ao 

Estado Português?  Serão os hidrocarbonetos produzidos em território português negociados no mercado 

internacional (que determina o preço dos mesmos) ou consumidos no País? Portugal continua e 

continuará a consumir gás e a pagá-lo. Mas a descoberta de gás em Portugal pode eventualmente aliviar 

a fatura energética nacional, até porque as energias renováveis ainda não dão as mesmas garantias de 

produção de energia que os combustíveis fósseis a curto ou médio prazo. 
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Para concluir e considerando algumas recomendações para trabalhos futuros, será essencial em 

primeiro lugar ter o conhecimento sobre a existência de hidrocarbonetos em solo algarvio. Para isso é 

necessária a realização de trabalhos de prospeção destes recursos, não sendo este processo cessado e 

inconclusivo como o que aconteceu com a empresa Portfuel. 

Provada a existência de hidrocarbonetos em quantidade de modo à sua exploração ser viável, 

torna-se por lei obrigatório um estudo de impactes ambientais do fracking na região, realizado por 

entidades isentas como universidades ou academias. Em relação aos aquíferos do Algarve, foi visto neste 

estudo que estas formações são altamente vulneráveis a potenciais contaminações. 

Ultrapassadas estas etapas, tornar-se-ia premente tornar público que contrapartidas existiriam 

para o Estado Português e para os cidadãos portugueses, especialmente para os algarvios, que quase 

unanimemente opõem-se a qualquer tipo de exploração de hidrocarbonetos no on e offshore da sua 

região.  

Por último, importa perceber se a exploração destes recursos fósseis, utilizando a fracturação 

hidráulica, entra em conflito com outros recursos como a água disponível na região. Neste capítulo, este 

trabalho pode ser um contributo especificamente em relação à disponibilidade hídrica subterrânea, numa 

região que já enfrenta um problema de escassez hídrica (que se acentuará no futuro) e cujas formações 

hidrogeológicas são transversalmente importantes para todos os setores da sociedade. 
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