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Reservas de xisto no mundo          



Agência Nacional de 
Petróleo e Gás – ANP

- R10 em 2008: leiloou 
130 blocos e 54 foram 
arrematados

- R12 em 2013: leiloou 
240 blocos em 12 
estados

- R13 em 2015: leiloou 
266 blocos em 12 
estados e 32 foram 
arrematados (14%)

- R13 residual em 2015
- R14: 2017 
- R15 : Março 2018, 

Junho, Setembro



• Faltam 372 municípios
• Amazonas
• Bahia
• Ceará
• Goiás
• Mato Grosso
• Minas Gerais
• Rio Grande do Norte
• Rio Grande do Sul
• Tocantins

Ainda estão 
desprotegidosNo Brasil

•Mais  de 382 
municípios já proibiram
•Ações civis públicas em 

11 estados
•10 estados com liminar 

de proibição total: Acre, 
Alagoas, Paraná, Piauí, 
São Paulo, Sergipe. 
•Bahia tem liminar 

parcial.
•Paraná PROIBIU
•Sao Paulo PROIBIU 



Fracking consiste na perfuração profunda do 
solo para inserir uma tubulação por onde é 
injetada, sob altíssima pressão, 15 a 70 milhões 
de litros de água, areia e mais de 700 
produtos químicos tóxicos e cancerígenos 
para fraturar a rocha e liberar o gás metano 
conhecido como gás do xisto (shale gas).





O gás normalmente é 
utilizado para abastecer 
termelétricas para 
geração de energia.

Termelétricas que 
também consomem 
imensas quantidades de 
água.





CONTAMINACAO HÍDRICA        
 



Contaminação da 
água potável na 
superfície e fontes 
subterrâneas já foi 
comprovada por 
estudos de 
universidades e da EPA, 
Agência de Proteção 
Ambiental Norte 
Americana.



Uma vez injetado o fluído contaminante (em 
média 135 mil litros de mais de 700 substâncias 
químicas, água e areia) no subsolo, em média 
20% retorna para a superfície (flowback). 
Dentre os químicos estão benzeno, diesel, 
naftaleno, cloreto de benzilo, formaldeído, bário, 
chumbo, tolueno, etc. 





O tratamento do 
flowback é 

comercialmente 
inviável, e por 

isso ele é 
dispensado em 
piscinas a céu 

aberto.



Esta água 
evapora, 

provocando 
chuva ácida e 

tóxica, 
contaminando 
açudes, rios e 

lagos.





Ou são levados 
por caminhões e 
dispensado em 
vias públicas.



Ou são 
dispensados 

nos rios.



Os restante 60% 
do fluído 

permanecem no 
subsolo, 

perculando pelas 
fissuras feitas 
pela fratura.





O metano 
contamina a água 

que se torna 
inflamável e 

tóxica.









Vazamentos de 
hidrocarbonetos 

são comuns.



Para que os 
canos de injeção 

de químicos 
sejam 

reutilizados, são 
tratados com 

mais químicos a 
céu aberto.



Durante o 
processo são 

utilizados 
materiais 

radioativos, que 
são perdidos e/ou 

abandonados.



ALTO CONSUMO DE ÁGUA



15 a 70 
milhões 
LITROS 

água/poço
Competição por 
recursos hídricos.
- Seca
- Indisponibilidade 

hídrica
- Abastecimento
- Indústria
- Economia

Em uma unidade 
minerária, pode 
consumir até 630 
milhões de litros de 
água.



CONTAMINACAO 
ATMOSFÉRICA        



Estudos encontraram 
50 gases e 
substâncias não 
metânicos no ar.

Destes, 44 reportadas 
por afetar a saúde 
humana, afetando o 
cérebro e sistema 
nervoso.



Vazamentos 
de metano, 
que não são 
visíveis ao 
olho nu.



DANOS À SAÚDE



Estudos de registros de nascimentos da Pensilvânia entre 2004 e 2011, 
feito por pesquisadores das Universidades Princeton University, 
Columbia University e MIT -  Massachusetts Institute of 
Technology, Cornell University, detectaram que crianças nascidas 
próximas de poços de Fracking tiveram baixíssimo peso e mais 
problemas de saúde, como má formação fetal, doenças cerebrais, 
pulmonares e outras.



Causa graves e 
irreversíveis 
danos à saúde das 
pessoas que 
vivem no entorno 
– num raio de até 80 
KM - dos poços 
onde o fracking 
acontece. 

Estudos relacionam 
fracking como 
origem de 
problemas 
respiratórios, 
cardíacos e 
neurológicos, 
ocorrência de  
diversos tipos de 
câncer, má 
formação congênita 
e esterilidade em 
mulheres.





Causa graves e 
irreversíveis danos à 
saúde das pessoas 
que vivem no 
entorno – num raio de 
até 80 quilômetros - dos 
poços onde o fracking 
acontece. 

Estudos relacionam 
fracking como origem 
de problemas 
respiratórios, 
cardíacos e 
neurológicos, 
ocorrência de  
diversos tipos de 
câncer, má formação 
congênita, esterilidade 
em mulheres e até o 
aumento da 
mortalidade infantil 
e perinatal, nascidos 
de baixo peso, parto 
prematuro e câncer em 
bebês e crianças.



Moradores de 
diversos locais aonde 
há fracking relatam a 
morte de animais 
por intoxicação.



MUDANÇAS CLIMATICAS 



Fracking intensifica 
as mudanças 
climáticas, através da 
liberação de gases que 
favorecem o 
agravamento do 
aquecimento global. 

Com fracking há maior 
incidência de seca, 
enchentes e tufões, 
além de variações 
radicais do clima.



Enquanto o mundo investe em 
energias de baixo carbono e 
no desinvestimento em 
combustíveis fósseis, o 
Governo Brasileiro insiste 
em explorar 
comercialmente o gás do 
xisto através de operações 
de fracking.

Temos que aprovar os PLs 
no Congresso Nacional que 
suspendem e proibem o 
Fracking no Brasil



Se nada for feito, 
caminhamos para um 
mundo 3-4 graus oC mais 
quente:
• América Latina: 

desertificação e 
salinização de 50% 
das terras agrícolas até 
2050 

• Diminuição de 50% da 
água dos rios na 
América do Sul, 
provocando a escassez 
de água para milhões 
de pessoas 

• 1.5-2.5 bilhões de 
pessoas a mais em 
todo o mundo expostas 
à dengue 

• Doenças tropicais, 
micróbios



TERREMOTOS



Terremotos são outro 
terrível impacto já 
relacionado ao 
fracking, e que está 
trazendo medo às 
populações que 
convivem com a 
tecnologia. 

De acordo com o 
Serviço Geológico de 
Oklahoma, entre 
2015 e 2016, o 
estado americano 
registrou 421 
terremotos de 
magnitude até 5,2, 
um salto enorme em 
relação à média dos 
anos anteriores.



Testes sísmicos para 
Fracking feitos no 
Paraná provocaram  
terremotos no 
Paraná e Maranhão 
no final de 2015 e 
2016. 





AGRICULTURA E 
ECONOMIA



Milhões de litros de fluídos de fracking contém mais de 700 
químicos:

25% estão ligados a câncer ou mutações
37% afetam hormônios
40-50% afetam os rins e sistema nervoso, imune e 
cardiovascular
75% afetam órgãos sensoriais e sistema respiratório e 
gastrointestinal

Contaminação de 
gás metano em 
água potável foi 
17 vezes maior 
próximos a 
campos de 
fracking. 

Água de resíduo 
tóxica, 
frequentemente 
radioativa, 
armazenada em 
piscinas abertas.

60% dos poços vazam dentro de um período 
de 30 anos
Fluídos tóxicos que passam pelas fraturas 
naturais podem alcançar aquíferos de água 
potável em três anos.

Porque não Fraturar em 
Propriedades Rurais?



Esterilização do solo, 
tornando-o infértil para 
agricultura, 
contaminando a 
produção e 
inviabilizando a 
pecuária e o turismo, 
afetando drasticamente 
a geração de emprego 
e renda. 

Já há estudos que 
comprovam a  
fragmentação do 
ecossistema de floresta, 
causando doenças em 
animais selvagens, 
domésticos e de 
produção.





Maçãs chilenas “Frack 
Free” exploram o mercado 
internacional preocupado 
com contaminação.

















Banimento da TERMOELETRICA DE 
1,7 GW



CAMPANHA REGIONAL – BRASIL 
ARGENTINA PARAGUAY URUGUAY



Presença em todos os Leiloes Públicos
- Taxa de Sucesso : juridico , midia, mobilizacao, 

advocacy...



DIVERSOS MODELOS DE FAIXAS E 
MATERIAIS DE CAMPANHAS



APROVACAO DA LEI QUE PROIBE O FRACKING EM 4 
PROVINCIAS DO URUGUAY – EVENTO MERCOSUL



LEVAR A POPULAÇAO QUE 
DESCONHECE O ASSUNTO



VISITADOS 512 SINDICATOS RURAIS – MAIS 
DE 192.000 AGRICULTORES EM 12 ESTADOS



PALESTRAS REALIZADAS PARA 328.000 PESSOAS
2.000 ESCOLAS E UNIVERSIDADES



• 512 PROJETOS DE LEI APRESENTADOS
• 382 APROVADOS
• 130 PROJETOS EM ANDAMENTO
• 32 ACOES JUDICIAIS EM TODOS ESTADOS
• 139 ACOES CRIMINAIS CONTRA OS DIRETORES DAS PETROLEIRAS E GASEIRAS – com  

Bloqueio de Bens, mais de 120 acoes contra tecnicos e engenheiros por fraudes e 
processos de licenciamento errados.

• CRIAÇAO DA COESUS BRASIL E COESUS LATINOAMERICANA ( PROPOR UMA COALIZAO 
DE PAÍSES LUSÓFONOS. – com sucesso de proibir em 4 estados no uruguay e 1 na 
argentina

• 100 NOVAS CIDADES SENDO VISITADAS 2018
• 2 ESTADOS BRASILEIROS JÁ PROIBIRAM
• 3 ESTADOS EM PROCESSO DE VOTAÇAO
• APOIO NAS AÇOES JUNTO AO MERCOSUL – PARLASUL – Uruguay Libre, Argentina Libre, 

Paraguay Libre ( COESUS ) – com oficinas de capacitacao juridico, comunicacao, 
tecnico, digital

• AGUA ( AQUIFEROS ) – agua subterranea que abastece hoje 68 milhoes de pessoas.
• COESUS ( 402 ORGANIZACOES – Ongs Climaticas, Ongs Ambientalistas, Cooperativas 

Agricolas, Universidades, Grupos Religiosos de Jovens Catolicos, Sindicatos Patronais 
agricolas e de trabalhadores, Camaras Municipais de Vereadores, Assembléias 
Legislativas, Congresso Nacional, CONAMA, CEMA, CMMA )



www.naofrackingbrasil.com.b
r
Www.zerofosseis.com.br
www.zerofosseis.org
www.350.org/pt
www.350.org/brasil

http://www.naofrackingbrasil.com.br/
http://www.naofrackingbrasil.com.br/
http://www.zerofosseis.com.br/
http://www.zerofosseis.org/
http://www.350.org/pt


Junte-se à COESUS, receba informações, 
orientações e seja um mobilizador.

IMPRIMA PANFLETOS, PLACAS, CAMISETAS,ADESIVOS, 
APRESENTE PROJETOS DE LEIS MUNICIPAIS EM SUAS CIDADES, 

PRESSIONE SEU DEPUTADO FEDERAL E SENADOR.  APOIE 
NOSSA CAMPANHA, SEJA UM VOLUNTARIO

Saiba como acessando o site da campanha:

/Não Fracking Brasil
  Não Fracking

                  @NaoFrackingBr

naofrackingbrasil@gmail.com

WhatsApp Telegram +5541 99845-3000 

OBRIGADO
JULIANO@350.OR
G

mailto:naofrackingbrasil@gmail.com
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