
         O QUE SÃO “TAR SANDS”? 

 

 (ANTES)          

          
          (DEPOIS) 

 
 Tar sands ou areias de petróleo é o nome que implica uma mistura de alcatrão, com areia e barro 
chamada de “Bitumen”. O Bitumen é extraído debaixo do chão numa área que já mede 140.800 km 
quadrados do Canada. Causando a destruição de florestas virgens e a devastação de um ecossistema, que 
muitos cientistas dizem ser difícil de recuperar. 
Existem duas maneiras de extrair o Bitumen. Se estiver perto da superfície, é sugado para a superfície, 
matando tudo, ficando uma paisagem negra. De seguida é extraído do solo e processado em óleo sintético 
que vai para as refinarias. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Betume


Quando as Tar Sands estão muito profundas, injecta-se vapor altamente pressurizado para separar os 
compostos, para ser possível extrair o petróleo para a superfície. O gás natural que é queimado para 
produzir o vapor, liberta uma quantidade devastadora de CO2, marcando negativamente a camada de 
ozono, alargando-a rapidamente. A alternativa estudada para substituir o gás natural, é a energia nuclear. 
Devido a este processo, a zona de onde é extraído emite o 
valor incrível de 71 toneladas de CO2 por capita. (No resto 
do Canada é de 17, UK 10, Tanzania 0.2.). Sendo que emite 
27 megatonnes de CO2 per annum (27 milhões de 
toneladas), e espera-se que aumente até 125 no ano 2015.                                    
                                                                                          
Qualquer um dos processos requer vastas quantidades de 
água, 7000 litros são necessários para produzir unicamente 
um barril de petróleo (+/- 160 litros), 1,4 milhões de barris 
são exportados todos os dias que dá (9800 milhões litros de 
água). Este tremendo desperdício de água não pode ser 
recuperado no caso da extracção de superfície pois por volta 
de 6000 litros de água são depositados em poços contaminados que chegam a atingir 15 km quadrados, 
estas águas tóxicas são tão vastas que podem ser vistas do espaço. Outro problema é que a água não vai 
chegar para a indústria da Tar Sands e para o povo de Alberta. Isto passa-se perto de um local de 
nidificação de várias aves, isto levou á dois anos a um “acidente” quando milhares de patos em migração 
confundiram as águas, passado poucas horas mais de 1500 patos morreram, sendo desconhecido um 
impacto real no resto do bando. 

Os aborígenes nativos de Alberta, zona de extracção das Tar Sands, relataram o aparecimento e 
crescimento de cancros desde o inicio da extracção. A construção do projecto de gás Mackenzie para 
prover mais gás vindo das terras altas irá afectar grandemente os Aborígenes que ainda não acordaram 
com o governo qual os limites das suas terras. Companhias de exploração invadem as suas terras para 
procurar também urânio para alimentar a sua possível necessidade de energia nuclear para continuar a 
extracção das Tar sands. As pessoas já não podem beber a água ou usa-la para a agricultura, os peixe 
morrem e estão contaminados. Os direitos dos aborígenes mais uma vez são descartados Os aborígenes 
são os seres humanos atingidos directamente, mas todos nós vamos sofrer as consequências. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ienearth.org/cits.html
http://www.mackenziegasproject.com/


Este petróleo ainda não é comercializado na Europa, mas as empresas responsáveis (a Shell e BP 

e a Esso) no que diz respeito à Europa, estão em negociações para que a Europa seja seu cliente.  
Nós como cidadãos do mundo devemos ajudar os ambientalistas e povo canadiano na sua luta pela 
preservação do seu habitat. E como europeu pode-mos faze-lo, ao recusar que os “nossos” representantes 
entrem acordo para comprar mais petróleo. Faze-los compreender que queremos um mundo sustentável e 
com futuro para as gerações futuras.  
A EU pretende reduzir as emissões de gases para acamada de ozono, através da European Fuel Quality 
Directive. Se assinar o contracto as suas pretensões estão em risco.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 



As Tar Sands de Alberta são a principal fonte de energia exportada para os EUA, (60% da Tar Sands), o 
cliente Departamento de Defesa, dos EUA, o maior consumidor de petróleo do mundo os militares 
americanos gastam em média por dia 340.000 barris por dia, mais do que se gasta em toda a Suíça por 
exemplo. Com as constantes guerras com intervenção americana a sua necessidade de petróleo aumenta. 
O Pentágono consume estimadamente 85% do petróleo usado pelo estado americano. A exportação de 
petróleo canadiano, sendo o principal fornecedor de petróleo do governo dos EUA, tornando-se a principal 
fonte de combustível da máquina militar americana, se não apoiamos o terror militar espalhado pelo 
mundo pelos americanos, não podemos apoiar a destruição do nosso ambiente. 
 

http://www.tarsandswatch.org/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011 MANIFESTAÇÃO INTERNACIONAL 

HELP STOP the TAR SANDS 
 http://stoptarsands.yolasite.com/ 

Demonstrações para parar a extracção e desenvolvimento da Tar Sands canadiana e a sua expansão para 

a Europa 

http://www.tarsandswatch.org/
http://stoptarsands.yolasite.com/

