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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os impactos ambientais das atividades de extração de gás de xisto e de óleo de xisto
(2011/2308(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
maio de 1994, relativa às condições de concessão e de utilização das autorizações de 
prospeção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos1,

– Tendo em conta a Diretiva 92/91/CEE do Conselho, de 3 de novembro de 1992, relativa 
às prescrições mínimas destinadas a melhorar a proteção em matéria de segurança e saúde 
dos trabalhadores das indústrias extrativas por perfuração2,

– Tendo em conta a Diretiva 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
março de 2006, relativa à gestão dos resíduos de indústrias extrativas (Diretiva relativa 
aos resíduos mineiros) e que altera a Diretiva 2004/35/CE3,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas diretivas4,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e 
privados no ambiente5,

– Tendo em conta a Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Diretiva «Habitats»)6,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
janeiro de 2008, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (Diretiva IPPC)7,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação 
de danos ambientais (Diretiva relativa à responsabilidade ambiental, ou DRA),8,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
outubro de 2000, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da 
água (Diretiva-Quadro sobre a água)9,

– Tendo em conta a Diretiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
                                               
1 JO L 164 de 30.6.1994, p. 3.
2 JO L 348 de 28.11.1992, p. 9.
3 JO L 102 de 11.4.2006, p. 15.
4 JO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
5 JO L 26 de 28.1.2012, p. 1.
6 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
7 JO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
8 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
9 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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dezembro de 2006, relativa à proteção das águas subterrâneas contra a poluição e a 
deterioração (Diretiva relativa às águas subterrâneas)1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas, que altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a 
Diretiva 76/769/CEE do Conselho e as Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 
e 2000/21/CE da Comissão (Regulamento REACH)2,

– Tendo em conta a Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
fevereiro de 1998 relativa à colocação de produtos biocidas no mercado (Diretiva relativa 
aos produtos biocidas)3,

– Tendo em conta a Diretiva 96/82/CE do Conselho de 9 de dezembro de 1996 relativa ao 
controlo dos perigos associados a acidente graves que envolvem substâncias perigosas 
(Diretiva Seveso II)4,

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de setembro de 2011, 
intitulada «Enfrentar os desafios da segurança da exploração offshore de petróleo e gás»5,

– Tendo em conta o relatório sobre o gás não convencional na Europa, de 8 de novembro de 
2011, encomendado pela Direção-Geral da Energia da Comissão6,

– Tendo em conta a nota de transmissão de 26 de janeiro de 2012 da Direção-Geral do 
Ambiente da Comissão aos membros do Parlamento Europeu relativa ao quadro jurídico 
da UE em matéria de ambiente aplicável a projetos de gás de xisto,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada «Roteiro para a 
Energia 2050» (COM(2011)0885),

– Tendo em conta os artigos 11.°, 191.° e 194.° do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos (A7-0000/2012),

A. Considerando que os recentes avanços tecnológicos já deram origem a uma extração 

                                               
1 JO L 372 de 27.12.2006, p. 12.
2 JO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
3 JO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
4 JO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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rápida e de escala comercial de combustíveis fósseis não convencionais em determinadas 
regiões do mundo, aumentando significativamente a segurança energética, reforçando a 
economia global e aumentando o emprego, a competitividade e a capacidade de inovação;

B. Considerando que o Roteiro para a Energia 2050 refere que o gás terá um papel fulcral na 
transformação do sistema energético ao contribuir para a redução das emissões; 
considerando que a Comissão observa que o gás de xisto e outros combustíveis fósseis 
não convencionais constituirão uma nova e muito importante fonte de aprovisionamento 
na Europa e zonas circundantes;

C. Considerando que as duas principais técnicas aplicadas à exploração do potencial dos 
combustíveis fósseis não convencionais, a perfuração horizontal e a fraturação hidráulica, 
são utilizadas há várias décadas;

D. Considerando que uma análise importante ainda está em curso e que é cada vez mais 
necessária uma investigação contínua e mais profunda; considerando que a existência e a 
transparência dos dados, das amostras e dos testes são aspetos primordiais para uma 
investigação de elevada qualidade que apoie uma regulamentação adequada;

E. Considerando que qualquer tipo de extração de minerais e de combustíveis fósseis 
acarreta riscos potenciais para o ambiente; considerando que é fundamental aplicar um 
princípio de precaução a qualquer desenvolvimento futuro de recursos na Europa, a fim de 
minimizar tais riscos através da investigação contínua, da gestão adequada, da 
regulamentação e da supervisão em todas as fases do processo de prospeção e exploração;

Quadro geral – regulamentação, implementação, supervisão e cooperação

1. Salienta que, não obstante a exploração de recursos energéticos ser da exclusiva 
competência dos Estados-Membros, qualquer desenvolvimento no domínio dos 
combustíveis fósseis não convencionais deve garantir condições equitativas no seio da 
União, em total conformidade com a correspondente legislação comunitária em matéria de 
proteção do ambiente;

2. Entende que, atendendo ao caráter relativamente novo dos combustíveis fósseis não 
convencionais para o público em geral, deve ser levada a cabo uma análise profunda com 
base no quadro regulamentar europeu e devem ser tomadas medidas de melhoramento, 
quando necessário;

3. Salienta que a opinião de perito que prevalece indica que os riscos inerentes à extração de 
combustíveis fósseis não convencionais, muitos deles comuns à extração de combustíveis 
fósseis convencionais, podem ser contidos por meio de medidas preventivas, 
designadamente através de um planeamento adequado, da realização de testes, da 
utilização de novas tecnologias, das melhores práticas e da recolha de dados contínua, da 
supervisão e da comunicação de informações;

4. Congratula-se com a apreciação preliminar da Comissão sobre o quadro jurídico 
comunitário em matéria de ambiente aplicável aos combustíveis fósseis não 
convencionais; insta a Comissão a fazer uso dos seus poderes para a transposição e a 
aplicação adequadas dos principais atos da UE em matéria de ambiente em todos os 
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Estados-Membros;

5. Exorta a Comissão, em cooperação com os Estados-Membros e as autoridades reguladoras 
competentes, a estabelecer a supervisão permanente dos desenvolvimentos nesse domínio 
e a adotar as medidas necessárias durante a revisão da legislação comunitária em matéria 
de ambiente;

6. Salienta que uma regulamentação adequada da exploração e extração de combustíveis 
fósseis não convencionais depende, em última instância, das competências e dos recursos 
das autoridades nacionais relevantes; por conseguinte, insta os Estados-Membros a 
assegurar uma formação adequada e programas de intercâmbio internacional aos efetivos 
das autoridades nacionais competentes e a estabelecer uma plataforma de coordenação a 
fim de controlar as responsabilidades das várias autoridades competentes em matéria de 
combustíveis fósseis não convencionais;

7. Observa a importância do trabalho realizado por instituições reputadas, nomeadamente a 
Agência Internacional de Energia (AIE), a fim de preparar um documento de referência 
abrangente sobre as melhores técnicas disponíveis (MTD) relativamente à fraturação 
hidráulica; insta a Comissão a cooperar com os Estados-Membros, a AIE e com as 
associações da indústria respetiva nesse sentido;

8. Insta as autoridades nacionais a reverem os regulamentos nacionais existentes sobre a 
construção de poços para combustíveis fósseis convencionais e a atualizarem as 
disposições que abrangem as especificidades da extração de combustíveis fósseis não 
convencionais;

9. Reconhece que a indústria assume a responsabilidade primária pela reação aos acidentes; 
congratula-se com os progressos alcançados pela indústria na implementação de normas 
ambientais e de segurança elevadas; salienta a importância do controlo da observância dos 
regulamentos por parte da indústria através de inspeções periódicas levadas a cabo por 
especialistas devidamente formados;

10. Insta a Comissão a estabelecer oportunidades para o financiamento de projetos de 
investigação em tecnologias ambientalmente melhoradas aplicáveis aos combustíveis 
fósseis não convencionais, no quadro dos programas de investigação e desenvolvimento 
da UE («I&D»), tais como o Horizonte 2020 e o Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas (SET); exorta as empresas e as instituições académicas sediadas 
na UE a desenvolverem e a cooperarem em programas relevantes de «I&D», por forma a 
conseguir uma maior segurança nas operações de exploração e produção;

Aspetos ambientais da fraturação hidráulica

11. Reconhece que os tipos de rocha presentes em cada região em particular determinam a 
conceção e o método das atividades de extração; solicita que uma autorização prévia 
obrigatória preceda a análise geológica ao nível das camadas mais profundas e mais 
superficiais de uma potencial área de xisto, incluindo relatórios sobre quaisquer atividades 
mineiras passadas ou atuais na região;

12. Reconhece a utilização de volumes de água relativamente elevados na fraturação 
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hidráulica; refere, no entanto, que tais volumes não são tão significativos em comparação 
com as necessidades de outras atividades industriais; sublinha a necessidade de serem 
concebidos planos prévios de aprovisionamento de água com base na hidrologia local;

13. Entende que, tendo em conta a profundidade (mais de 3 km) do ponto onde sucede a 
fraturação hidráulica, a principal preocupação em relação à contaminação das águas 
subterrâneas diz respeito ao estado de integridade dos poços e à qualidade dos 
revestimentos e das cimentações;

14. Salienta que uma prevenção eficaz requer uma monitorização consistente do cumprimento 
rigoroso das mais elevadas normas e práticas de construção de poços; sublinha que tanto a 
indústria como as autoridades competentes devem assegurar controlos de qualidade 
regulares ao estado dos revestimentos e das cimentações;

15. Recomenda a preparação de planos de resposta a emergências normalizados 
conjuntamente pelos operadores, reguladores e serviços de emergência, e a criação de 
equipas especializadas de resposta a emergências;

16. Entende que a reciclagem da água em ciclo fechado in situ, recorrendo a tanques de 
armazenamento de aço, oferece as melhores condições ambientais para o tratamento de 
águas reutilizadas ao minimizar o volume de água, possíveis derramamentos à superfície e 
possíveis danos económicos, ao tráfego ou às vias rodoviárias associados ao transporte de 
água;

17. Solicita uma implementação rigorosa das normas existentes relativas ao tratamento de 
águas residuais e dos planos obrigatórios de gestão das águas por parte dos operadores, em 
cooperação com as autoridades competentes;

18. Considera que deve existir uma obrigação imperiosa de declarar a composição química 
dos fluidos de fraturação; reitera que devem ser exigidas aos operadores uma 
transparência total e uma informação completa;

19. Observa que o recurso a suportes de perfuração multi-horizontal de poços minimiza a 
utilização de terras e o impacto paisagístico;

Participação pública e condições locais

20. Reconhece que as atividades de perfuração podem deteriorar temporariamente as 
condições de vida e, por conseguinte, apela a que todas as medidas necessárias sejam 
tomadas, em especial, pela indústria, a fim de minimizar as consequências adversas de tais 
atividades,

21. Entende que a participação pública deve ser garantida por meio de campanhas públicas de 
informação adequadas antes da fase de prospeção e por meio de uma consulta pública 
antes da fase de exploração; solicita um maior envolvimento e sensibilização do público 
relativamente às atividades de exploração de combustíveis fósseis não convencionais a 
fim de assegurar a compreensão, a aceitação e a confiança do público na regulamentação 
dessas atividades;
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22. Congratula-se a este respeito com a dotação prevista no orçamento da UE para 2012 a 
atribuir a esse diálogo público e incita os Estados-Membros a utilizarem esses fundos para
assegurar uma melhor informação aos cidadãos residentes em áreas de potencial 
desenvolvimento da exploração de combustíveis fósseis não convencionais;

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Prevê-se que, na transformação do sistema energético, com o recurso às tecnologias existentes, o 
gás terá um papel fulcral ao contribuir para a redução das emissões, pelo menos, até 2030 ou 2035. 
O gás de xisto e outras fontes de gás não convencionais tornaram-se potenciais e importantes fontes 
de aprovisionamento na Europa e zonas circundantes. Tal está registado no Roteiro para a Energia 
2050 da Comissão [Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Roteiro para a Energia 2050, 
(COM(2011)0885)].

Nesse documento, a Comissão reconhece que, à medida que a produção de gás convencional 
diminui, a Europa terá de contar com importações de gás em quantidades significativas, além do 
gás natural produzido internamente e dos potenciais recursos endógenos de gás de xisto, e que 
juntamente com a integração no mercado interno, o gás de xisto produzido internamente irá ajudar 
a atenuar as preocupações relativas à dependência da UE das importações.

Nos últimos anos, a extração de hidrocarbonetos «não convencionais», não só o gás de xisto mas 
também o óleo de xisto, provocou alterações radicais e sem precedentes nos mercados globais da 
energia. Em particular, o gás de xisto, que em 2000 representava 1,4 % do mercado do gás norte-
americano, subiu para 17 % em 2011. Os preços do gás a nível mundial e os padrões comerciais 
estão a ganhar uma nova forma, com consequências evidentes para a UE.

A «revolução do gás de xisto» está a propagar-se mundialmente a um ritmo relativamente rápido. 
De acordo com algumas estimativas, as reservas totais de gás de xisto presentes na UE ultrapassam 
os 56 mil milhões de metros cúbicos, dos quais cerca de 14 mil milhões de metros cúbicos são 
tecnicamente suscetíveis de serem extraídos. Estes números comparam-se às reservas de gás 
convencional da Noruega de 2 215 mil milhões de metros cúbicos e à sua produção anual de cerca 
de 104 mil milhões de metros cúbicos, e ao consumo anual na UE de gás convencional importado e 
de recursos endógenos de aproximadamente 522 mil milhões de metros cúbicos.

Embora seja muito cedo para concluir se poderão ser extraídos volumes significativos de forma 
económica no espaço da UE, vários Estados-Membros já permitiram a prospeção de gás de xisto, 
estando a prepararem-se para a extração se forem descobertas fontes.

Além dos métodos de prospeção convencionais de perfuração vertical e assistida por computadores 
de tecnologia moderna, duas tecnologias avançadas são fundamentais para a produção de gás de 
xisto e de óleo de xisto, a saber, a perfuração horizontal e a fraturação hidráulica. A perfuração 
horizontal abrange a perfuração de furos verticais cuja profundidade ultrapassa normalmente os 
dois quilómetros, com extensões horizontais que acompanham as formações geológicas até três 
quilómetros ou mais.

A fraturação hidráulica assenta numa tecnologia amplamente testada e experimentada, aplicada em 
mais de 1,2 milhões de poços desde 1947, sobretudo no Canadá e nos Estados Unidos, e há mais de 
30 anos na Europa (ultimamente, na Alemanha, Suécia, Polónia, Espanha, Dinamarca e Reino 
Unido); é utilizada na extração de hidrocarbonetos convencionais na UE e é ainda utilizada, ou 
planeia-se a sua utilização, em grande escala por parte de vários países a nível mundial como a 
Argentina, a China, a Ucrânia ou a Índia.
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Além dessa experiência acumulada, é importante acompanhar os regimes regulamentares e as 
práticas a nível mundial, e identificar e abordar as questões respeitantes aos efeitos ambientais da 
extração de gás de xisto e de óleo de xisto. Estes últimos centram-se no consumo potencial de 
grande volumes de água, na possível poluição química das massas de água subterrânea e, em 
especial, de água potável, no tratamento das águas residuais e riscos para as águas de superfície, no 
armazenamento dos detritos de perfuração, nos impactos específicos à zona de intervenção, nos 
efeitos sísmicos, e nas possíveis implicações para as emissões de gás com efeito de estufa (GEE).

Convém salientar que nenhuma fonte oficial ou reputada demonstrou qualquer ligação sistemática 
entre a extração de gás de xisto e de óleo de xisto e a saúde humana ou animal. Nenhuma fonte 
oficial ou reputada a nível mundial demonstrou a existência de casos em que a fraturação hidráulica 
provocou a contaminação de água potável.
No entanto, convém sublinhar que nenhuma atividade humana está completamente livre de riscos. 
A regulamentação deverá ter como objetivo a minimização do impacto ambiental e a obtenção de 
um equilíbrio razoável à luz da ciência, dos dados estatísticos e de uma ponderação total dos riscos 
e ganhos (abrangendo igualmente as alternativas). Infelizmente, o discurso público tem sido 
marcado pela supressão voluntária de alguns dados e pela extrapolação de incidentes isolados ou 
hipotéticos para a globalidade da extração de gás de xisto e de óleo de xisto.

Neste sentido, a Comissão e as autoridades nacionais competentes devem prosseguir os seus 
estudos sobre os possíveis efeitos ambientais num plano científico e estatístico, englobando os 
Estados-Membros e fontes reputadas a nível mundial. Devem evitar apoiarem-se em fontes 
ideologicamente tendenciosas.

A Comissão e as autoridades nacionais competentes devem fomentar ao máximo a transparência, 
bem como a prestação de informações ao público baseadas tanto em dados científicos e estatísticos 
comprovados como numa avaliação essencialmente contextual e comparativa dos riscos e 
vantagens.

Regulamentação, implementação, supervisão e cooperação

O n.º 2 do artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia determina claramente 
que os Estados-Membros são soberanos quanto à escolha do cabaz energético, e que a concessão de 
licenciamentos e outras aprovações para a prospeção e exploração de recursos de hidrocarbonetos é 
da competência do respetivo Estado-Membro.

No espaço da UE, a extração de gás de xisto e de óleo de xisto é regido pelos mesmos princípios 
aplicáveis a outros tipos de extração, como de carvão, gás e petróleo convencionais, água e energia 
geotérmica, e a atividades subterrâneas como a injeção de CO2 para extração de gás e petróleo, o 
armazenamento de reservas de gás e petróleo e o armazenamento de CO2 para fins de captação e 
armazenamento de carbono (CAC).

A Comissão considera que os projetos relativos a hidrocarbonetos não convencionais que envolvam 
a utilização combinada de processos tecnológicos avançados, como a perfuração horizontal e a 
fraturação hidráulica, estão abrangidos pela legislação comunitária em matéria de ambiente desde o 
planeamento até à cessação, existindo 36 instrumentos aplicáveis e oito diretivas particularmente 
englobadas. A Comissão já confirmou que as legislações nacionais e da EU regem de forma 
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satisfatória todos os aspetos da extração de gás de xisto e de óleo de xisto.

Nos termos da Diretiva AIA aplicável (Diretiva 2011/92/UE relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados no ambiente) e das Diretivas relativas aos resíduos 
mineiros, é reservado à opinião pública o direito de ser consultada. No início de cada extração, são 
ordenadas análises através dos instrumentos da UE relevantes e, quando necessário, reexames às 
autorizações. As autoridades nacionais competentes têm obrigações de supervisão, podendo, no 
caso de haver falhas na conformidade, ser proibida a extração.

É um dado adquirido que a eficácia das legislações de um Estado-Membro e da UE depende em 
última instância da eficiência das autoridades nacionais competentes. Deste modo, os 
Estados-Membros devem ter em atenção o reforço dos seus recursos de regulamentação, supervisão 
e execução à luz das perspetivas de extração de gás de xisto e de óleo de xisto.

Qualquer nova legislação da UE irá destabilizar a atual e adequada rede de regimes nacionais e da 
UE, desviando estes últimos da abordagem do plano de segurança existente e dando origem ao 
risco quer de discrepâncias quer de redundâncias na cobertura regulamentar. A Comissão e as 
autoridades nacionais competentes devem acompanhar à nível mundial as alterações na tecnologia 
utilizada com vista a avaliar a adequação e eficácia para todas as situações da legislação existente e 
práticas regulamentares.

A informação já é partilhada no seio da UE e, de modo global, pela Comissão, pelas autoridades
nacionais competentes e por grupos industriais. Um aumento dos esforços no sentido de partilhar as 
melhores práticas e experiências em matéria regulamentar, incluindo a supervisão estatística da 
utilização e impacto das tecnologias envolvidas, pode produzir benefícios mútuos significativos.

A Comissão e as autoridades nacionais competentes devem dar uma atenção especial à experiência 
de muitas décadas de reguladores exemplares na América do Norte como a Comissão do Petróleo e 
do Gás da Colúmbia Britânica e a Agência de Conservação dos Recursos Energéticos de Alberta. 
São de louvar iniciativas como a definição de melhores práticas na fraturação hidráulica por parte 
da Associação Canadiana de Produtores de Petróleo e a definição de melhores práticas na extração 
de gás de xisto e de petróleo por parte da Agência Internacional da Energia.

As autoridades nacionais competentes devem compilar e partilhar a notificação de incidentes, com 
a devida atenção para as sensibilidades comerciais, de forma a aprender prontamente com os erros e 
a serem tiradas ilações. A Comissão deve avaliar a eficácia dos vários fluxos de informação 
existentes entre as autoridades nacionais competentes, tendo em conta os subsequentes encargos 
administrativos.

Aspetos ambientais da fraturação hidráulica

Recursos hídricos

A água compõe a maior parte do fluido de fraturação, sendo que a extração e o consumo de grandes 
quantidades de recursos hídricos poderão afetar a nível local o estado ecológico e quantitativo das 
fontes de águas subterrâneas e de superfície, e que essa redução das quantidades e cursos de água 
poderá afetar a qualidade da água e os ecossistemas associados.
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O gás de xisto é uma das fontes de energia mais eficientes em termos de consumo hídrico. Ao 
contrário de algumas impressões generalizadas, as quantidades de água necessárias à extração são 
mínimas quando comparadas com outras necessidades. De acordo com as estimativas das 
autoridades, a quantidade de água necessária no Reino Unido para produzir anualmente 9 mil 
milhões de metros cúbicos de gás de xisto (10 % do atual consumo anual de gás no Reino Unido) é 
de 1,25 a 1,65 milhões de metros cúbicos, representando entre 0,14 a 0,18 % da atual extração 
anual para a indústria (905 milhões de metros cúbicos, excluindo a produção de eletricidade).

Não obstante, a Comissão e as autoridades nacionais competentes devem monitorizar a utilização 
potencial de recursos hídricos para extração nas suas economias nacionais respetivas, no quadro de 
utilizações diferentes e alternativas. Os produtores devem reduzir ainda mais a utilização de água 
na fraturação, continuar a procurar soluções para evitar a utilização de água doce e maximizar a 
reutilização. As autoridades nacionais competentes devem continuar a ter em conta práticas 
regulamentares relativamente aos efeitos na disponibilidade e qualidade de recursos hídricos.

Possíveis substâncias perigosas

Existe a necessidade de abordar algumas preocupações na UE com respeito a possíveis infiltrações 
de hidrocarbonetos, fluidos de fraturação e outras substâncias em aquíferos e na atmosfera.

A fraturação hidráulica tem lugar a uma profundidade de cerca de dois quilómetros, e a migração 
para montante de hidrocarbonetos e de fluidos de fraturação a partir desse nível de profundidade é 
praticamente impossível. Mais uma vez, nenhuma fonte oficial ou reputada a nível mundial 
demonstrou a existência de casos em que a fraturação hidráulica provocou a contaminação de água 
potável.

Os químicos que compõem cerca de 0,5 % dos fluidos de fraturação nas práticas atuais são feitos a 
partir de aditivos que podemos encontrar em casas residenciais. Além disso, verifica-se a tendência 
entre os produtores individuais e os grupos industriais para sugerir de forma voluntária a ordenação 
por parte das autoridades da divulgação total da composição dos fluidos de fraturação. Os 
operadores têm adotado a eliminação de quaisquer aditivos potencialmente perigosos.

Contudo, a gestão eficaz dos recursos hídricos e a armazenagem definitiva constituem claramente 
um aspeto fulcral, nomeadamente no caso das águas reutilizadas que podem conter elevados níveis 
de sais. As autoridades nacionais competentes devem monitorizar cuidadosamente a aplicação das 
práticas regulamentares nos revestimentos e cimentações dos poços.

A Comissão deve propor melhores práticas e as autoridades nacionais competentes devem ordenar 
a eliminação de elementos potencialmente perigosos e a divulgação completa, através de meios 
eletrónicos acessíveis, das composições dos fluidos de fraturação e quantidades utilizadas.

Participação pública e condições locais

A extração pode dar origem a uma série de impactos variados ao longo do tempo, como durante as 
fases iniciais com engenhos alimentados a gasóleo ou gás natural para alimentar os equipamentos e 
bombas de perfuração, e durante a extração pelas bombos e compressores. Por exemplo, um 
suporte para perfuração de 8 poços pode requerer entre 4 a 6 mil viagens de camião durante uma 
fase de pré-extração de mais de 6 meses. Um complexo de distribuição múltipla normal gera entre 
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15 a 25 mil viagens de camião por ano indefinidamente. Como acontece com outros efeitos 
ambientais, o contexto e os dados de comparação devem ser tidos em conta.

Os distúrbios são reduzidos ao mínimo a partir do início da extração, graças a um equipamento de 
produção de superfície que cobre alguns metros quadrados e silencia a produção. Ao invés do que 
sucede com muitos outros processos extrativos e industriais, o desmantelamento dos poços de gás 
de xisto e de óleo de xisto não deixam rasto na paisagem à superfície. As autoridades nacionais 
competentes devem ter em consideração esses distúrbios potenciais nas suas atividades 
regulamentares e especificamente na aplicação da Diretiva AIA.

A participação pública deve ser garantida por meio de campanhas públicas de informação 
adequadas antes da fase de prospeção e por meio de uma consulta pública nas fases precedentes à 
exploração. É necessário alcançar um maior envolvimento e sensibilização do público 
relativamente às atividades de exploração de combustíveis fósseis não convencionais a fim de 
permitir a compreensão, aceitação e confiança do público nessas atividades. Convém salientar que 
a extração de combustíveis fósseis não convencionais pode também constituir uma grande 
oportunidade para fortalecer a economia e aumentar o emprego e o desenvolvimento em 
determinadas regiões da UE.


