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P 
ouquíssimas pessoas sabem 

o que é o processo de Frac-

king (Fraturas) utilizado em 

alguns locais para aumentar 

a quantidade de gás extraído do 

subsolo. Mesmo sendo um assunto 

tão pouco retratado, é um conflito 

socioambiental gigantesco.  

 Esse processo consiste em 

injetar, junto de água e/ ou areia, 

diversas substâncias químicas com o 

intuito de causar rachaduras, libe-

rando gás de Xisto que fica preso nos 

níveis mais profundos de rochas. As 

substâncias injetadas são altamente 

poluidoras e algumas são carcinogê-

nicas. Entre todos os impactos desta-

cam-se a contaminação de lençóis 

freáticos e de corpos hídricos da 

região de extração.  A água utilizada 

no processo de fraturamento, retor-

na à superfície para evaporação. 

Porém, a mesma retorna poluida com 

substâncias altamente tóxicas, como 

hidrocarbonetos. Essas substãncias  

aumentam a acidez do ar no entorno 

da área de injeção, causando chuvas 

ácidas. 

 Essa prática é muito co-

mum nos EUA e vem sendo exportada 

para outros países, incluindo o Brasil. 

O Serviço Geológico dos Estados 

Unidos lançou um estudo em agosto 

de 2013 que afirmava que as substân-
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cias utilizadas no processo estão 

matando diversas espécies aquáticas 

no estado do Kentucky. O que prova 

que esta atividade é altamente im-

pactante e danosa ao meio ambiente. 

 Outro grande problema 

levantado pelos ambientalistas é o 

aumento da incidência de terremotos 

nas regiões onde este gás de xisto é 

retirado. Pois, o gás fica retido como 

em uma grande bolha no interior dos 

níveis rochosos. Quando há a fratura 

e a retirada deste gás pela tubula-

ção, há a inserção de areia visando 

preencher este espaço vazio. O 

grande problema é que só conse-

guem preencher de areia áreas 

Fracking: Ameaça silenciosa 

Campo de extração de gás de xisto da Mitchell Energi em Barnett, no Texas.  
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próximas à tubulação e algumas das 

áreas exploradas têm quilômetros de 

extensão. A grande pressão da área 

vazia vai naturalmente deslocar as 

rochas para preencher o espaço 

agora vazio e isto gera um processo 

de movimentação para reacomoda-

ção do solo. E é neste momento que 

surgem os terremotos, que são fruto 

da movimentação das placas rocho-

sas. 

 Olhando para o Brasil, no 

final do ano passado passamos por 

um dos leilões mais controversos 

realizados pelo Governo Federal que 

colocou à venda 168.348,42 Km² de 

áreas (incluindo Amazonas, Paraná, 

Bahia, São Paulo etc) para explora-

ção do gás de xisto.  

 Diversas entidades ambi-

entais persistem na luta pela proibi-

ção do fracking no país. A participa-

ção popular é de extrema importân-

cia e essencial nesta luta.  Neste ano 

o Dia internacional Anti-Fracking, ou 

Global Frackdown, está marcado 

para 11 de Outubro com diversas 

ações nos principais países afetados 

pela exploração de xisto. 

  

Por Fernanda Ramos 
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Representação do processo de Fracking. 

Fracking: Ameaça silenciosa 

 Para quem quer saber 

mais, existe um site argentino que 

contém informações sobre esta 

luta contra o Fracking no mundo 

todo. Se informe e apoie esta luta 

pois não podemos deixar nossa 

biodiversidade ser atacada com 

mais uma atividade que visa o 

puro enriquecimento financeiro. 

 

Acesse: http://claves21.com.ar/


