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Esta dissertação busca avaliar alternativas em relação à efetividade de custo para 

o aproveitamento do gás natural em terra no Brasil. Particularmente, o trabalho analisa o 

campo de Barra Bonita, na bacia do Paraná. Três alternativas foram avaliadas: usinas 

termelétricas a gás natural com ciclo combinado, gasodutos de transporte conectando os 

plays de gás estudados aos mercados industriais e fábricas de amônia.  O 

dimensionamento das tubulações de gás foi realizado utilizando o software Pipeline 

Studio, da Energy Solutions. As demais opções foram avaliadas por meio da simulação 

de dados de custos disponibilizados em publicações acadêmicas, de governos e de 

empresas. Os resultados demonstraram que, nas condições de mercado contemporâneas 

ao estudo, as plantas termelétricas são alternativas viáveis e superam a alternativa 

dutoviária. As unidades de amônia seriam comparativamente a opção de investimento 

com os piores resultados. Duas tecnologias complementares não empregadas 

comercialmente no Brasil foram avaliadas em associação a novos dutos: miniplantas de 

metanol e plantas de estocagem subterrânea de gás natural (ESGN). Os resultados 

podem ser considerados promissores, embora no Brasil as condições institucionais e as 

tecnologias disponíveis necessitem ser mais bem desenvolvidas para que investimentos 

sejam realizados. 
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This dissertation evaluates the cost-effectiveness of alternatives to monetize 

onshore natural gas resources in Brazil. Particularly, it assesses the Barra Bonita field, 

located in the Parana Basin. Three options were evaluated: gas-fired thermal power 

plants operating in combined cycles, gas pipelines connecting the gas plays to industrial 

markets, and industrial facilities for ammonia production. The design of gas pipelines 

was made using the software Pipeline Studio by Energy Solutions. The other options 

were assessed by simulating gas processing plants, fertilizers plants and combined 

power plants with Brazilian public cost data obtained from  academic, government and  

private companies. Findings show that under current Brazilian energy market 
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options. Considering the relevance of gas pipelines to allow access to natural gas 

resources, two complementary technologies were evaluated: mini-plants of methanol 

and Underground Gas Storage (UGS). Although some options showed promising 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gás natural vem ganhando participação na matriz energética brasileira e é 

importante insumo para a indústria química. Atualmente, o gás natural constitui 12,8% 

da matriz energética brasileira e 11,3% da matriz elétrica (EPE, 2014a), além de 

compor 26% da matriz química1 (ABIQUIM, 2014).  

A indústria do gás natural abrange uma cadeia ampla, que se inicia na 

exploração e mensuração dos recursos, e segue até as etapas de produção, 

beneficiamento e distribuição aos consumidores. Formalmente, a indústria do gás 

natural é definida como “o conjunto de atividades econômicas relacionadas com 

exploração e produção (E&P), desenvolvimento, importação, exportação, 

processamento, tratamento, transporte, carregamento, estocagem, acondicionamento, 

liquefação, regaseificação, distribuição e comercialização de gás natural” (BRASIL, 

2009a).  

A extensão da cadeia e a complexidade da indústria do gás natural exigem 

estudos específicos que analisem as particularidades desse setor, que guarda 

similaridades e interdependência tanto com a indústria do petróleo quando com o setor 

elétrico. Enquanto as etapas de obtenção do recurso gasífero estão fortemente 

associadas à indústria do petróleo (MATHIAS, 2008), o transporte e a distribuição são 

parte de uma indústria de rede que e visa a levar o gás natural (GN) respectivamente 

aos comercializadores e ao mercado consumidor final. Essa característica de rede de 

parte da indústria de gás natural estabelece semelhanças com setor elétrico, onde as 

linhas de transmissão exercem função similar àquela dos dutos de transporte, assim 

como empresas distribuidoras são encarregadas do atendimento ao consumidor final em 

ambos os setores.  

Além da importância do gás natural na matriz elétrica, existem outros usos 

relevantes para esse recurso além da geração de eletricidade. Essas aplicações do gás 

natural incluem, por exemplo, o uso como insumo químico em fábricas de fertilizantes 

ou de metanol. Adicionalmente, as características físico-químicas do gás possibilitam 

                                                           

 

1Considerando a soma das participações do metano, etano e propano como matérias-primas. 
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uma diversidade maior de opções de estocagem, transporte e comercialização que a 

eletricidade, como a estocagem subterrânea, a liquefação e a regaseificação, a 

compressão e o transporte em caminhões, etc. 

Parte da expansão da indústria de gás natural no mundo deve-se ao 

desenvolvimento da exploração de recursos não convencionais. Essa atividade ganhou 

expressão mundial com a reversão da tendência de queda de produção nos Estados 

Unidos da América (EUA) nos anos 2000. Parcela expressiva desses recursos deve-se à 

participação do gás de folhelho (shale gas2), que deve continuar a tendência de 

crescimento nas próximas décadas (EIA, 2014). Essa expansão facilitou o 

desenvolvimento das técnicas de exploração e explotação naquele país, influenciando 

as expectativas da produção dos recursos em outros países (JRC, 2012). A exploração 

dos recursos não convencionais nos EUA impactou expressivamente os preços internos 

do gás natural (EIA, 2014), e causou o descolamento entre os preços do gás natural e os 

do petróleo na América do Norte. 

Estima-se que o Brasil possa ser um dos importantes produtores de gás não 

convencional até 2035, em razão dos grandes recursos identificados em terra (EIA, 

2013). As condições para a exploração dos recursos não convencionais que ocorreram 

nos EUA não se repetem com facilidade em outros países, razão pela qual a recente 

indústria do gás de folhelho ainda é pouco explorada no mundo, especialmente no 

Brasil. Por um lado, a determinação de recursos não convencionais é controversa 

(MCGLADE, 2013); por outro, há grandes desafios para a viabilização dos recursos.  

A imprecisão em relação às metodologias utilizadas para definir recursos de gás 

natural não convencional (GNC) faz que haja bastante variação para as os recursos 

esperados para uma mesma bacia (MCGLADE, SPEIRS, SORRELL, 2013). 

Adicionalmente, existem diversos fatores que limitam a produção de recursos não 

convencionais. A alta demanda por água é um dos principais fatores limitadores para 

explotação (CAMARGO et.al, 2014), além de fatores ambientais, jurídicos3, estruturais 

e econômicos.   

                                                           

 

2 Será utilizada neste trabalho a expressão gás de folhelho para a tradução da expressão em inglês shale 
gas. 

3 Em 2014 a justiça do Paraná determinou a suspensão da exploração de gás não convencional no estado e 
todas as formas de exploração que usem o fraturamento hidráulico (TRF4, 2014). 
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A fronteira exploratória de gás natural no Brasil envolve tanto a exploração de 

recursos convencionais como os recursos não convencionais, como se pode observar na 

12ª Rodada de licitações de petróleo e gás da ANP, voltada exclusivamente para o gás 

natural. A agência permite aos concessionários a exploração tanto de recursos 

convencionais como não convencionais nas áreas de concessão, pressupondo a ideia de 

que os recursos possam vir a ser explorados simultaneamente, caso haja viabilidade de 

produção. 

A dependência externa brasileira no fornecimento de gás natural cria 

oportunidades para investimento em bacias sedimentares terrestres brasileiras, tanto 

para recursos convencionais quanto para os recursos não convencionais (ANP, 2014d). 

Não obstante, a monetização desses recursos exige diversas condições de mercado e de 

infraestrutura. 

Este estudo parte da premissa de que os recursos existentes em território 

brasileiro devem ser aproveitados para gerar benefícios para a sociedade. Desse modo, 

buscou-se desenvolver uma metodologia que compara a viabilidade técnico-econômica 

de modalidades diversas de aproveitamento de recursos de gás em terra com a hipótese 

de que é possível monetizar esses recursos no Brasil. Entende-se que a análise de 

alternativas torna-se mais complexa à medida que novas modalidades de 

aproveitamento do recurso são adicionadas, portanto, neste estudo, a análise de 

alternativas limitou-se a três modalidades principais: termelétricas, plantas de 

fertilizantes e gasodutos. 

A estrutura deste trabalho é dividida em 5 capítulos, além desta introdução. No 

Capítulo 2, é feito um panorama da indústria de gás natural brasileira, com base no 

marco legal da lei 11.909/2009. Nesse capítulo, é analisada a indústria brasileira de gás 

natural em seus principais aspectos de infraestrutura, aspectos geopolíticos e de preços 

do gás natural no Brasil.  

O capítulo 3 analisa os recursos de gás natural, com foco nos recursos não 

convencionais, que devem constituir parcela relevante da produção brasileira futura. A 

estimativa desses recursos ainda é objeto de incertezas entre os especialistas, o que gera 

grandes assimetrias nas expectativas dos agentes econômicos, bem como divergências 

nas estimativas de recursos e reservas. Ainda nesse capítulo, as tecnologias de 

produção de gás não convencional são analisadas, assim como alguns dos aspectos 

mais significativos da atividade. 
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No capítulo 4 é descrita a metodologia desenvolvida para avaliações de 

alternativas de monetização de gás natural pelo Valor Presente Líquido (VPL).  

Três alternativas principais são analisadas, gasodutos, fábricas de fertilizantes e 

usinas termelétricas. A modalidade dutoviária desempenha a função estratégica de 

interligação entre oferta e demanda na indústria de gás natural. Por essa razão, esse 

estudo traz um enfoque especial na viabilidade tecnico-econômica de gasodutos de 

transporte. Nesse sentido, após a análise de alternativas, foram ainda investigadas duas 

possibilidades de complementação de empreendimento de gasodutos com novas 

tecnologias. Nessa etapa adicional, as tecnologias consideradas complementares aos 

gasodutos foram as miniplantas de metanol e os sítios de estocagem subterrânea de gás 

natural. Essas duas tecnologias não foram comercialmente empregadas no Brasil até o 

momento e por essa razão esse estudo testa a sua viabilidade. Finalmente, é feita uma 

análise de sensibilidade sobre a tarifa de transporte de gasodutos. 

No capítulo 5 é feito um estudo de caso, localizado na bacia do Paraná. Parte-se 

de um dos blocos vencedores da 12ª Rodada de áreas de exploração e produção para 

analisar comparativamente qual a alternativa seria mais custo-efetiva para o produtor 

nessa região. Ainda nesse capítulo, são apresentados os resultados obtidos e é feita uma 

análise crítica das alternativas analisadas. 

Por fim, no capítulo 6 as conclusões do estudo são apresentadas, bem como as 

principais recomendações. 
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2 PANORAMA DA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL  

 

A indústria do gás natural passou por modificações relevantes na última década. 

Nesse período, foi promulgada a lei 11.909, de 4 de março de 2009, que criou novo 

marco legal para a indústria. No aspecto estrutural, houve significativa mudança no 

perfil de oferta de gás natural, com a inauguração de dois terminais de GNL, além da 

ampliação de unidades de processamento, extensão da malha de transporte e a partida 

de novas plataformas de produção (MME, 2014). 

Apesar dos avanços dos últimos anos, percebe-se que a infraestrutura voltada 

para o gás natural no Brasil ocupa uma parcela relativamente reduzida do território, 

como será visto adiante. Ao analisarmos os resultados da 12º rodada do leilão de áreas 

para exploração e produção da ANP (Anexo I), voltada para blocos em terra para 

recursos de gás natural, percebemos que diversos blocos arrematados se encontram em 

áreas sem infraestrutura.  

O gás natural é um produto de diversas aplicações, que se podem dividir em 

dois principais usos: energético e não energético. A Figura 1 mostra como se 

estruturam esses usos e como eles se coordenam.  

 

 

Figura 1: Usos do Gás Natural.  
Fonte: ABIQUIM (2014). 

 

A Lei 11.909/2009 ficou conhecida como “Lei do Gás" e pretende permitir o 

desenvolvimento da indústria do gás natural por meio da ampliação do acesso de novos 

agentes ao mercado de gás natural. Nesse aspecto, a construção de novos dutos tem 

função fulcral. O meio dutoviário apresenta vantagens em relação a outros meios de 

transporte, como o ferroviário ou o rodoviário (FREIRE (2009): alta confiabilidade, 
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com alto fator de segurança de operação; alta economia, principalmente para o 

escoamento de altas vazões de gás natural; baixo consumo de energia por volume 

transportado; baixo impacto ambiental, pelo fato de os dutos serem enterrados e 

apresentarem pouca interferência com o que ocorre com a superfície após a construção, 

o que não ocorre com as ferrovias e as rodovias. 

Os dutos de transporte têm a função de interligação de pontos de oferta de gás 

natural e regiões onde haja demanda pelo insumo, que chega ao consumidor final por 

meio das distribuidoras locais. 

Pelo lado da demanda, um dos aspectos que parecem dificultar a ampliação 

dutoviária é a falta de projetos “âncora”, que demandariam grandes quantidades de gás 

suficientes para justificarem economicamente a construção de novos gasodutos. Um 

típico projeto “âncora” seria, por exemplo, uma termelétrica ou uma fábrica de 

fertilizantes, em razão do grande consumo de gás natural.  

As termelétricas a gás não costumam garantir a construção de novos dutos no 

Brasil em razão da intermitência da operação. O sistema elétrico brasileiro tem base 

hidrotérmica (DUARTE, 2012), operando com usinas hidrelétricas na base e usinas 

termelétricas na ponta de demanda. Essa condição de disponibilidade necessária para as 

térmicas a gás no Brasil traz consequências para o sistema de suprimento de gás, 

criando ociosidade da malha em períodos de afluência de chuvas (GORAIEB, 2004).  

O uso químico do gás natural, por sua vez, é amplo e envolve uma vasta 

quantidade de produtos e derivados. A Figura 2 mostra a cadeia química do gás natural. 

 

 

Figura 2: Cadeia química de aproveitamento do Gás Natural. 
FONTE: Abiquim (2014) 
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Indústrias químicas, tais como fábricas de fertilizantes, são grandes 

consumidoras de gás natural, e também apresentam potencial de viabilizarem novos 

dutos, como no caso da UFN V (PAC 2, 2014), que deverá permitir a expansão da rede 

de distribuição de Minas Gerais desde Betim até Uberaba. 

Pelo lado da oferta, verifica-se uma significativa tendência de expansão por 

meio da importação de gás natural liquefeito (GNL), apesar das expectativas de 

crescimento da oferta. Em 2014 foi inaugurado um novo terminal de regaseificação de 

GNL com capacidade de 14 milhões de m3/dia na Bahia. Ainda nesse ano, os novos 

investimentos em termelétricas a gás natural que venceram o último leilão A-5 (EPE 

2014d) baseiam-se no suprimento do insumo a partir de dois novos terminais de GNL 

em Suape (PE) e Rio Grande (RS).  

 A opção pela importação tende a aprofundar a dependência brasileira em 

relação aos preços do mercado internacional, além de ser inconsistente com as 

expectativas de abundância de recursos em terra geradas na 12ª Rodada de licitações de 

petróleo e gás ANP. Por fim, outra decisão relevante foi a solução encontrada pela 

MPX-Eneva de construir térmicas próximas ao campo de Gavião Real (MPX, 2012), 

sem a necessidade de interligação à malha de transporte de gás. Esse contexto parece 

sugerir que há falta de infraestrutura para transporte e beneficiamento dos recursos de 

gás natural existentes no país, o que pode representar uma oportunidade de integração 

entre os processos de ampliação dutoviária e de monetização de recursos de gás natural. 

Diante dessa situação, em que há grande expectativa de recursos de gás natural 

e aparente baixa infraestrutura disponível para atender a uma demanda potencialmente 

crescente (EPE, 2014c), é de grande relevância que se analisem as opções para 

transformar esses recursos potenciais em benefícios para a sociedade. A seguir, se 

inicia um panorama da Indústria do Gás Natural no Brasil a partir do novo marco legal. 

 

 

2.1 O MARCO REGULATÓRIO PARA O GÁS NATURAL NO BRASIL  

 

A evolução histórica da indústria do óleo e gás no Brasil pode ser dividida em 

quatro fases (TOLMASQUIM, PINTO JR., 2011). A primeira fase, considerada de 

fragilidade institucional, inicia-se ainda no século XIX e vai até o Código de Minas de 

1934. Este marco dá início à segunda fase, de construção institucional e regulatória da 

indústria nacional de óleo e gás. A terceira fase inicia-se com a criação da Petrobras em 
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1953, e é caracterizada pela progressiva ampliação de fronteiras exploratórias. Ainda 

nesse período, a Constituição Federal de 1988, no artigo nº 177, determinou o 

monopólio da União na pesquisa, na lavra, no transporte e no processamento de 

hidrocarbonetos fósseis. O exercício desse monopólio pode ser realizado por 

contratação de empresas estatais ou de empresas privadas (concessão).  

A quarta fase, iniciada com a emenda constitucional (EC) nº9/1995, é marcada 

pela reestruturação institucional em favor de um regime competitivo, consolidada pela 

Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, conhecida como "Lei do Petróleo", que encerrou o 

monopólio exploratório da Petrobras e instituiu os principais marcos para o setor de 

petróleo. A regulamentação do setor do gás natural foi complementada por portarias 

ministeriais e regulamentos determinados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (ANP). Nesse período podem-se destacar a portaria ANP nº 1 de 

2003, que estabeleceu a transparência de informações a respeito de informações 

técnicas de gasodutos por parte das empresas transportadoras e a resolução ANP nº 16 

de 17/06/2008, que determina a especificação técnica para comercialização de gás 

natural no território brasileiro.  

Segundo TOLMASQUIM e PINTO JR. (2011), uma nova fase da indústria do 

petróleo surge com a descoberta dos campos do pré-sal. Pode-se considerar que essa 

nova fase, contemporânea ao presente estudo, tem como marco a lei nº 12.351, de 22 de 

dezembro de 2010, que determinou o regime de partilha de produção e definiu a 

Petrobras como operador dos contratos de partilha.  

A Lei do Petróleo manteve-se como principal referência para o gás natural até a 

Lei 11.909, de 4 de março de 2009 (conhecida como “Lei do Gás”), que estabeleceu os 

parâmetros para o desenvolvimento independente para a indústria de Gás Natural no 

Brasil. Essa lei determinou as principais políticas energéticas para gás natural no País e 

apresentou entre os principais objetivos "incrementar, em bases econômicas, a 

utilização do gás natural".  

A Lei 11.909/2009 avançou na determinação de critérios específicos para o gás 

natural e "dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata 

o art. 177 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), bem como sobre as atividades de 

tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de 

gás natural." A Lei do Gás é regulamentada pelo decreto nº 7.382, de 02 de dezembro 

de 2010. 
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Posteriormente ao decreto 7.382/10, deve-se destacar a Resolução nº 52 da ANP 

de 29 de setembro de 2011, que regulariza a autorização da prática da atividade de 

comercialização de gás natural e obriga os agentes vendedores de gás natural a 

registrarem na ANP seus contratos de compra e venda explicitando os volumes e 

preços, e a detalharem a parcela referente à molécula e a parcela referente ao 

transporte. Essa resolução pretende permitir maior transparência na determinação dos 

preços do gás natural, como será visto adiante nesse artigo. 

Em 5 de março de 2012, o Ministério das Minas e Energia publicou a Portaria 

nº 94, que regulamentou o meio pelo qual os agentes de mercado podem protocolar 

uma solicitação de análise de projetos de novos gasodutos. Paralelamente, essa portaria 

define o detalhamento mínimo que um projeto de gasodutos deve apresentar para o 

estudo de uma nova alternativa dutoviária para a malha de transporte de dutos.   

O novo marco regulatório trouxe inovações ao processo de outorga de 

construção de infraestrutura de gás natural, notadamente para gasodutos de transporte. 

Até a lei 11.909/2009, o único regime vigente era o de autorização de gasodutos pela 

ANP. A partir da lei 11.909/2009, o regime de outorga de autorização passou a valer 

apenas para os seguintes casos (decreto 7.382/2010): 

i. Gasodutos de transporte que sejam envolvidos em acordos 

internacionais, conforme definidos pelo Ministério de Minas e Energia. 

ii. Gasodutos existentes, em 5 de março de 2009, 

iii. Gasodutos que, em 5 de março de 2009, tenham atendido às seguintes 

condições: 

a) estejam autorizados pela ANP e ainda não tenham sido construídos; ou 

b) tenham iniciado o processo de licenciamento ambiental, mas ainda não 

estejam autorizados pela ANP; 

iv. Ampliações dos gasodutos previstos nos itens i, ii e iii. 

Assim, a Lei do Gás modificou o modo como projetos de infraestrutura de gás 

natural serão realizados a partir daquela data. No que se refere ao transporte de gás 

natural, passa a vigorar o novo regime de concessão em lugar do regime anterior de 

autorização de novos dutos, que será empregado apenas em casos especiais. Nos 

demais casos, vale o regime de concessão para gasodutos de transporte, que será 

precedida por licitação e por chamada pública para convocação de carregadores 

interessados.  
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A ANP conserva em sua página na internet (ANP, 2015) a informação sobre os 

gasodutos de transporte que se enquadram no regime de outorga de autorização. Grande 

parte desses dutos ainda não foi construída. 

A Lei 11.909/2009 e o Decreto 7.382/2010 estabelecem ainda o acesso a outras 

infraestruturas de GN. Os gasodutos de escoamento da produção, as instalações de 

tratamento ou processamento de gás natural, assim como os terminais de GNL e as 

unidades de liquefação e de regaseificação, não estão obrigados a permitir o acesso de 

terceiros (Art. 62, decreto 7.382/2010). 

Para o armazenamento geológico de gás natural, a Lei do Gás também 

estabelece o regime de concessão como regra geral (formações geológicas produtoras 

ou não de hidrocarbonetos), permitindo a autorização em casos excepcionais. Nessa 

situação, cabe à ANP disciplinar o período de exclusividade da concessão ou da 

autorização. Adicionalmente, a lei estabeleceu importantes conceitos técnicos 

referentes ao setor. Contudo, a regulamentação que definirá as regras de outorga de 

sistemas de estocagem ainda está por ser publicada.  

Para unidades de processamento ou tratamento de gás natural, terminais de 

GNL, unidades de liquefação e de regaseificação de gás natural, bem como gasodutos 

de transferência e de escoamento da produção não integrantes de concessão de 

exploração e produção de petróleo e gás natural, é livre a empresas ou consórcios 

constituídos sob as leis brasileiras e com sede e administração no Brasil solicitarem 

autorização à ANP para construção, ampliação da capacidade e operação dessas 

facilidades.  

Existem dois meios de um gasoduto ser encaminhado para uma licitação de 

concessão no âmbito da Lei do Gás. O primeiro é ser identificado pelos estudos da EPE 

e ser provocado pelo MME. O segundo meio parte da iniciativa de um agente do 

mercado que, na forma da portaria MME 94/2012, protocola uma solicitação perante o 

MME de um gasoduto que entenda ser viável. Esse gasoduto é analisado pela EPE e o 

MME decide pela inclusão ou não no PEMAT e pelo encaminhamento ou não para a 

chamada pública. O período de exclusividade de acesso ao gasoduto será estipulado 

pela ANP e não pode ultrapassar 10 anos. 

Em março de 2014 foi publicado pelo Ministério de Minas e Energia o Plano de 

Expansão da Malha Dutoviária do País - PEMAT, (EPE, 2014c), com base em estudos 

realizados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
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O PEMAT foi publicado com a intenção de identificar oportunidades viáveis de 

ampliação da malha dutoviária. O estudo apresentou a análise de dutos em todo o 

território nacional, o que resultou na proposição de um duto para chamada pública. 

Malgrado o resultado relativamente modesto4 do plano, que resultou na indicação de 

um duto de 11 km para realização de chamada pública, deve-se ressaltar que a Lei do 

Gás caracteriza o serviço de transporte dutoviário como atividade econômica e não 

serviço público (como a eletricidade), o que significa que a construção de novos dutos 

deve ser viável economicamente. Evidência da dificuldade de tornar essa atividade 

viável no País é a existência de extensa malha de dutos autorizados no contexto anterior 

à promulgação da lei 11.909, mas que ainda não foram construídos (ANP, 2015).  

Cumpre ainda destacar que em 2013 foram publicadas para consulta pública as 

regras para utilização de fraturamento hidráulico na exploração de gás não 

convencional (ANP, 2013c) e, em 2014, foram publicados dois editais relevantes de 

chamada pública de gasodutos de transporte. O primeiro consistiu na chamada pública 

indireta para o gasoduto Brasil Central (ANP, 2014b), autorizado antes da Lei do Gás, e 

que resultou vazia, e o segundo refere-se ao Gasoduto Itaboraí-Itaboraí (ANP, 2014b). 

A Lei do Petróleo buscou incentivar a livre concorrência na indústria de 

hidrocarbonetos no País encerrando o monopólio jurídico da Petrobras. Essa lei 

possibilitou a qualquer agente interessado a investir em Exploração e Produção, 

Processamento, transporte ou carregamento de Petróleo e Gás natural. No entanto, a 

indústria do Gás Natural tem por característica o desenvolvimento em rede, 

apresentando grande interdependência entre as etapas produtivas, elevados custos de 

investimento, que acabam por constituírem barreiras à entrada de novos competidores. 

Alguns setores específicos, como o transporte por meio de gasodutos, constituem um 

monopólio natural (ANP, 2011). 

Dessa maneira, a estrutura produtiva do Gás Natural permaneceu, verticalizada, 

possibilitando à Petrobras grande influência na definição de preços (ANP, 2011).  

Até o ano de 2002 vigorou a política de controle de preços máximos por parte 

do MME. A liberação dos preços do gás natural no País ocorreu em janeiro de 2002, 

                                                           

 

4 O plano analisou, em linhas gerais, oito alternativas de gasodutos, mas ao final apenas o duto Itaboraí-
Guapimirim, de 11 km e vazão de 17 milhões de m3/d foi considerado elegível à chamada pública. 
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apesar da proposição do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) por meio da 

Resolução nº 6/2001 pela manutenção do controle de preços até houvesse ambiente 

concorrencial no País. 

A legislação vigente divide os preços do gás natural para as distribuidoras no 

Brasil em duas parcelas: a primeira refere-se ao gás propriamente dito (wellhead price 

ou commodity) e visa a remunerar o produtor do gás. A outra se refere à tarifa de 

transporte que remunera o serviço de movimentação entre as instalações do produtor e 

o ponto de transferência de custódia para o distribuidor. 

Nos contratos vigentes até a publicação da Resolução nº 52 da ANP de 29 de 

setembro de 2011, os agentes vendedores não eram obrigados a registrar na ANP seus 

contratos de compra e venda explicitando os volumes e preços, detalhando a parcela 

referente à molécula (commodity) e a parcela referente ao transporte. Assim, como a 

maioria dos contratos é anterior a essa resolução, no momento os preços de gás no 

Brasil praticados pela Petrobras não informam essa divisão (Figura 3): 

 

 

Figura 3: Avanço dos preços trimestrais do GN no Brasil. Inclui tarifa de transporte.  
Fonte: Petrobras (2015) 

Nota: Preços médios não ponderados sem PIS/COFINS e sem ICMS 
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Desse modo, não se pode, a partir da Figura 3, determinar se o comportamento 

variável dos preços é devido à parcela de transporte ou à parcela do preço efetivamente 

do gás. Nota-se, porém, a relativa estabilidade dos preços referentes ao uso termelétrico 

comparativamente aos preços nacional e importado. Esse fato decorre do Programa 

Prioritário Termelétrico - PPT, criado pelo decreto Nº 3.371, de 24 de fevereiro de 

2000, que define a prioridade de fornecimento de gás para termelétricas nas condições 

de preços definidas pelo MME e ANEEL. Como a maioria dos contratos de compra de 

GNL pela Petrobras se baseou na cotação do Henry Hub no momento da compra 

(CARVALHO, 2012), essa situação cria incerteza em relação ao preço futuro do GNL 

e ao fornecimento, podendo impor severas perdas nos momentos de alta demanda por 

GNL. 

FIRJAN (2011) apresentou uma decomposição do preço de gás natural para os 

consumidores industriais no País. O resultado sintético desse trabalho pode ser 

encontrado na Tabela 15: 

 
Tabela 1: Decomposição do preço do gás natural ao consumidor industrial. 

Componente US$/MMBTU % da tarifa 
Commodity (Gás) 7,3 43,3% 
Tarifa transporte 2,66 15,8% 

Impostos (PIS/COFINS/ICMS) 3,72 22,1% 
Distribuição 3,16 18,8% 

Total 16,84 100,0% 
Fonte: FIRJAN, 2011 (mês de referência: agosto de 2011) 

 

No caso do estado do Paraná, a margem de distribuição indicada por FIRJAN é 

maior que a média nacional, chegando a US$ 5,86/MMBtu o que faz que o preço ao 

consumidor industrial seja maior (US$ 18,47/MMBtu).  

A partir de 2007 a Petrobras adotou quatro modalidades de venda de gás natural 

no longo prazo com o objetivo de obter maior flexibilidade e adequar as vendas à oferta 

disponível da produção nacional e importada (Bolívia e GNL). São eles (ANP 2011):  

• Firme inflexível - define compromisso de quantia mínima de consumo 

pelo consumidor e de entrega pelo fornecedor. 

                                                           

 

5 Enquanto impostos representam cercade 22% do preço do gás no Brasil, eles não existem nos EUA, 
equivalem a 4% na França e a 5% no Japão (IEA, 2013).  
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• Firme flexível – adequado para o consumidor que se dispõe a consumir 

outra fonte de energia suprida pelo fornecedor. 

• Interruptível – Apenas o fornecedor pode interromper o fornecimento 

• Preferencial – o consumidor tem a prerrogativa de interromper o 

fornecimento e o fornecedor a obrigação de suprimento. Nova 

modalidade pensada para suprir o consumo termelétrico. 

Atualmente a Petrobras dispõe também de um dispositivo de venda no curto 

prazo, que sofreu modificações para adequação ao mercado. Em comunicado de 

12/08/2012 em sua página eletrônica informa que "A Petrobras decidiu incorporar na 

venda de gás natural de curto prazo um mecanismo que possibilita que parte do volume 

de gás adquirido nesta modalidade possa ser considerada nos compromissos de retirada 

de gás provenientes dos Contratos de Longo Prazo quando assim estiver previsto na 

Plataforma Eletrônica, a critério da Petrobras" (PETROBRAS, 2012). Esse mecanismo 

foi denominado fator de compensação.  

A Figura 4 compara o comportamento de preços nacionais para o gás natural 

relativamente aos preços praticados nos Estados Unidos, Reino Unido e Japão.  

Observa-se que o impacto da crise econômica internacional (terceiro trimestre de 2008) 

nos preços do Brasil6 foi sensivelmente menor que em outros países. No Brasil houve 

queda máxima de US$ 1,73/MMBtu entre o terceiro e o quarto trimestre de 2008. Na 

variação anual não houve queda no preço do gás nacional. Nos demais países houve 

queda muito mais sensível, chegando a US$ 5,94 no Reino Unido e a US$ 4,96 nos 

Estados Unidos entre 2008 e 2009. Vale ressaltar que nesse último país há o impacto do 

gás de folhelho, que manteve os preços em patamares baixos e diferenciados em 

relação aos outros grandes consumidores. 

 

                                                           

 

6 Preços livres de impostos: ICMS, PIS e COFINS 
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Figura 4: Comparativo de preços de GN nacionais e internacionais (US$/MMBTU).  
Fonte: Petrobras (2015); BP (2014); EIA (2014). 

 

Enquanto os demais países apresentaram oscilações similares no período, com 

queda no período de crise, nota-se que no Brasil não há aparente correlação de preços 

de gás natural oferecido às distribuidoras com os preços em outros mercados. 

Com a publicação do PEMAT (EPE, 2014c), foi estabelecida uma metodologia 

para análise de projetos de gasodutos visando à proposição de novos projetos para a 

realização de chamada pública por parte da ANP. O plano estabelece os seguintes 

“preços de realização” (break-even prices) para o gás natural no Brasil, como pode ser 

visto na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Estimativa de preços de oferta do gás natural especificado nacional. 
Projetos típicos [US$/MMBtu] 

Gás Não Associado - Campos em Terra 1,13 
Gás Não Associado - Campos no Mar (Pós-Sal) 4,73 
Gás Associado - Campos em Terra 0,56 
Gás Associado - Campos no Mar (Pós-Sal) 4,95 
Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 1 módulo de produção 7,70 
Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 2 módulos de produção 5,59 
Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 3 módulos de produção 5,04 
Gás Não Convencional – Campos em Terra1 6,00 

1 Preço do gás natural não convencional – estimado com base em MIT (2011) e BNDES (2013). 

Fonte: EPE, 2014c 
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Esses preços são aqueles considerados como o valor mínimo para o gás 

especificado com o objetivo de calcular a tarifa de transporte e comparar as alternativas 

de dutos identificadas pelo estudo. 

No estudo, porém, são feitas algumas ressalvas em relação aos valores 

apresentados na Tabela 2:  

“Os valores contidos na Tabela 27 refletem avaliações preliminares, feitas pelo 

Ministério de Minas e Energia, cuja única finalidade é determinar se uma alternativa 

qualquer de expansão da malha avança para as etapas mais detalhadas, nos estudos 

de viabilidade podendo, inclusive, se tornar elegível à proposição no âmbito dos 

estudos. Ademais, releva destacar que tais informações aqui produzidas estão 

limitadas aos objetivos desse estudo, não podendo em nenhuma hipótese serem 

consideradas ou utilizadas como referência para o preço de gás natural especificado 

no Brasil.". 

O mesmo estudo calculou ainda os preços máximos nos pontos de entrega 

(citygates), considerando a competitividade do GN com o óleo combustível nos 

estados. O resultado é demonstrado na Tabela 3. 

  

  

                                                           

 

7 O número da tabela da citação foi adequado para a ordenação deste trabalho. 
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Tabela 3: Preços máximos do gás natural no citygate por distribuidora.  

Empresa UF 
Preço máximo 

do GN * 
(US$/MMBTU) 

Tributos 
(%) 

Preço sem 
impostos18 

(US$/MMBTU) 

Margem da 
distribuidora 

estimada 
(US$/MMBTU) 

Preço máximo 
do gás natural 

no citygate 
(US$/MMBTU) 

CEGÁS CE 22,65 26,25 16,70 3,92 12,78 
POTIGÁS RN 19,20 26,25 14,16 2,15 12,01 
PBGÁS PB 19,20 26,25 14,16 3,31 10,85 
COPERGÁS PE 19,05 26,25 14,05 4,07 9,98 
ALGÁS AL 19,20 26,25 14,16 6,54 7,62 
SERGAS SE 19,20 26,25 14,16 3,15 11,01 
BAHIAGAS BA 15,80 21,25 12,44 3,40 9,04 
GASMAR2 MA 19,20 26,25 14,16 2,15 12,01 
GASMIG MG 18,40 21,25 14,49 2,60 11,89 
PETRO ES ES 18,13 26,25 13,37 2,29 11,08 
CEG RJ 18,60 21,25 14,65 3,90 10,75 
CEG RIO RJ 18,60 21,25 14,65 3,67 10,98 
COMGÁS SP 17,40 21,25 13,70 5,10 8,60 
Gás Natural Fenosa SP 17,40 21,25 13,70 5,11 8,59 
COMPAGAS PR 16,90 21,25 13,31 5,32 7,99 
SCGÁS SC 18,15 21,25 14,29 5,18 9,11 
SULGAS RS 19,40 21,25 15,28 4,84 10,44 
GASPARÁ9 PA 19,20 26,25 14,16 3,92 10,24 
CIGAS AM 24,55 34,25 16,14 3,31 12,83 
MSGÁS MS 18,15 21,25 14,29 2,92 11,37 

*Considerada competitividade de 100% com o óleo combustível. Fonte: EPE (2014c). 

  

Na metodologia proposta por EPE (2014c), a tarifa de transporte a remunerar os 

agentes dos mercados seria proveniente da diferença entre os valores mínimos 

apresentados na Tabela 2 e os valores máximos apresentados na Tabela 3 para cada 

região do País. 

A partir das discussões sobre preço do gás no Brasil, pode-se observar que 

existe grande incerteza no que diz respeito a definições de preços no País. Por um lado, 

os critérios para definição de custos de cada etapa da cadeia não são claros. Por outro, 

existe grande assimetria entre os agentes de mercado, visto que um mesmo agente 

domina todas as etapas da cadeia produtiva e logística do gás natural. 

                                                           

 

8 O preço sem impostos foi calculado por EPE através da seguinte equação: P���	���. = P
��	���. ∗ (1 −

Impostos), sendo os Impostos = PIS + COFINS + ICMS. 

9 EPE (2014c) adotou uma média regional como margem de distribuição das CDLs do Pará (GASPARÁ) 
e do Maranhão (GASMAR), uma vez que as distribuidoras ainda não movimentam gás natural. 
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Finalmente, não existe correlação definida entre os preços do gás no mundo, 

uma vez que o mercado não é completamente globalizado. Por essa razão, esse trabalho 

desenvolve uma análise comparativa que pretende ser independente dos preços do gás.  

 

 

2.2 A INFRAESTRUTURA DE GÁS NATURAL BRASILEIRA 

 

O Brasil não é autossuficiente em oferta de gás natural. Cerca de 50% da oferta 

de gás natural ao mercado nacional é importada (MME, 2014), considerando a via 

dutoviária e os terminais de regaseificação. Enquanto a oferta de gás natural ao 

mercado10 até novembro de 2014 foi, em média, de 99,72 milhões de m3/d, a oferta de 

gás importado atingiu 51,72 milhões de m3/d. 

A demanda nacional por gás natural no País apresentou tendência de 

crescimento nos últimos anos (EPE, 2014a), o que é corroborado pelo crescimento da 

infraestrutura voltada para condicionamento e transporte de gás. No aspecto 

internacional, como será estudado adiante, o desenvolvimento da indústria de 

exploração de recursos não convencionais nos EUA e o descolamento dos preços do 

gás natural do petróleo reforçaram a independência da indústria do gás natural em 

relação ao petróleo. 

A produção brasileira de gás natural vem apresentando forte tendência de 

crescimento (MME, 2014), em acompanhamento da ampliação do mercado de gás 

natural no País. 

Apesar dessa tendência, observa-se que desde o ano de 2009 o Brasil vem 

incrementando significativamente as importações de GNL, de preço maior que o gás 

nacional (PETROBRAS, 2015, EPE, 2014a). Em 2013 e 201411, a oferta de gás 

importado ao mercado superou a oferta nacional (Figura 5). Nota-se que o incremento 

da importação ocorre majoritariamente via GNL, que complementa o aumento de 

demanda, visto que existe limitação física de importação pelo Gasbol.  

                                                           

 

10 A oferta de gás natural, nesse caso, refere-se ao gás após processamento ou importado via gasoduto ou 
GNL. 

11 Atualizado até o mês de novembro de 2014 (Boletim MME nº 93). 
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Figura 5: Avanço da disponibilidade de GN no Brasil.  
Fonte: MME (2015). 12 

 

A seguir serão comentados os principais aspectos da infraestrutura brasileira 

voltada para o transporte de gás natural. 

 

2.2.1 GASODUTOS 

 

Pode-se observar na Figura 6 que a maior parte da infraestrutura dutoviária 

brasileira encontra-se na faixa litorânea, para o atendimento da demanda localizada nas 

regiões mais populosas do País. THÉRY (2005) analisa que o crescimento populacional 

brasileiro desigualmente distribuído pelo território reflete os efeitos do processo de 

colonização e povoamento. Assim, o adensamento populacional histórico ocorreu 

correlacionado fortemente à existência de redes de transporte, tais como vias 

navegáveis, ferrovias ou rodovias. O crescimento da malha de gasodutos de transporte 

brasileiro segue a mesma tendência, cobrindo boa parte do litoral e atendendo 

principalmente as regiões mais populosas do País. Reforça esse fato a ocorrência 

                                                           

 

12 As vazões de gás natural referem-se ao poder calorífico superior de 9400 kcal/m3 (MME, 2015). 
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histórica de recursos de petróleo e gás na região litorânea do País, não exigindo a 

construção de gasodutos que atravessem regiões menos populosas. A exceção a essa 

lógica foi a construção do Gasbol, principalmente no trecho norte, que atravessa uma 

região pouco populosa do Mato Grosso do Sul para atendimento das demandas, que se 

intensificam no estado de São Paulo. 

Após significativos avanços na construção de infraestrutura de dutos de 

transporte nos últimos anos, novos investimentos nessa área parecem desacelerar, como 

a estabilização da extensão da malha mostra na Figura 6.  

 

 

Figura 6: Avanço da infraestrutura de transporte de GN.  
Fonte: MME (2014). 

 

 

Com o objetivo de situar comparativamente a maturidade da infraestrutura 

dutoviária brasileira, a seguir é feita uma breve análise de outros países de grande 

extensão territorial e o desenvolvimento da malha de gasodutos de transporte.  

Deve-se considerar que o perfil de demanda do Brasil difere dos outros países 

na utilização de gás para aquecimento residencial, que tem pouca representatividade no 

País. No entanto, as semelhanças entre as regras para definição de gasodutos de 

transporte, e a necessidade de cobertura de grandes distâncias para atendimento dos 
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mercados podem ser considerados pontos em comum.  Ademais, podem-se analisar 

diferenças e semelhanças do desenvolvimento da infraestrutura de GN do Brasil em 

relação a países da OCDE e países com nível de desenvolvimento semelhante ao do 

Brasil. Essa comparação pode ser vista na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Comparativo de extensões  
de gasodutos no mundo 

País 
Extensão da 
malha (km) Área (km2) 

Itália 33.584 301.336 
França 32.121 551.500 
EUA 485.751 9.629.091 
Rússia 164.700 17.098.242 
Argentina 15.013 2.780.400 
China 43.452 9.596.961 
Chile 2.793 756.102 
Índia 11.900 3.287.263 
Austrália 20.000 7.692.024 
Brasil 9.410,2 8.514.877 

Fonte: EPE (2014c) com dados de ONU (2013),  
IBGE (2013) e MME (2014). 

 

Observa-se que o Brasil apresenta baixa cobertura relativa de seu território com 

gasodutos de transporte (0,11%). Parte desse baixo resultado se deve ao fato de que 

vasta parte do País é coberta por territórios sem a influência antrópica, tais como as 

florestas e as regiões do Pantanal. Por outro lado, pode-se identificar uma necessidade 

maior de expansão da malha de gasodutos, de modo a atender regiões localizadas no 

interior no País. 

 

2.2.2 PROCESSAMENTO E OFERTA DE GÁS 

 

No aspecto da infraestrutura de processamento, pode-se observar que há grande 

concentração dos ativos em poder do mesmo agente, a Petrobras. A vantagem nesse 

setor favorece em grande medida o agente predominante, de modo que ele tem grande 

influência para estabelecer preços. Embora os preços para o gás natural no Brasil não 

sejam controlados, o poder majoritário de um único agente com atuação vertical em 

todas as etapas da cadeia produtiva (ANP, 2011) não favorece a competitividade no 

setor. Isso ainda acontece porque as novas regras de acesso ainda não foram suficientes 
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para que seus efeitos modificassem a estrutura fortemente concentrada em poder da 

Petrobras. 

A capacidade de processamento de gás natural no Brasil em dados de janeiro de 

2015 é de 96.696 mil m3/dia de gás natural (MME, 2014). A Figura 7 mostra a 

infraestrutura existente13 de suprimento, processamento e transporte de gás natural. 

 

 

Figura 7: Infraestrutura de gás natural instalada no Brasil.  
Fonte: EPE (2014c). 

 

A entrada dos novos projetos de gás natural para atendimento da malha da 

Sudeste até o ano de 2014 ampliou significativamente a capacidade de suprimento de 

gás para a malha na área de influência que vai do terminal de regaseificação na Bahia 

(em operação a partir de 2014 com 14 milhões de m3/d) até Caraguatatuba, com a 

entrada de nova unidade de processamento de gás (BRASIL, 2015a). Nessa área de 

                                                           

 

13 Um novo terminal de regaseificação de GNL com capacidade de regaseificação de 14 milhões de m3/dia iniciou as operações na 
Baía de Todos os Santos (Bahia) em 24 de janeiro de 2014 (Petrobras, 2014). O último leilão de energia A-5 de 28 de novembro de 
2014 considerou a entrada de dois novos pontos de regasificação de GNL para suprimento de duas novas termelétricas a gás: um 
terminal em Rio Grande (RS) para atender à  UTE Rio Grande e outro no complexo portuário de Suape (PE) para atender a UTE 
Novo Tempo, ambas de 1238 MW (EPE, 2014d). 
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influência estão ainda os terminais da Baia de Guanabara (ampliado de 14 milhões de 

m3/d para 20 milhões de m3/d em 2014) e o TECAB (Macaé-RJ), com ampliação de 

capacidade de processamento em 13 milhões de m3/d adicionais para atendimento à 

entrada em operação da rota 2 de escoamento da produção (BRASIL, 2105b). 

 

2.2.3 ESTOCAGEM SUBTERRÂNEA DE GÁS NATURAL (ESGN) 

 

O Brasil não conta com sítios de ESGN, no entanto, essa tecnologia é quase tão 

antiga quanto o transporte de gás em dutos (FERC, 2012). O Primeiro sítio de 

estocagem instalado com sucesso ocorreu em 1915 no distrito de Welland County, no 

Canadá (FERC, 2012). No ano seguinte partiu o primeiro sítio dos Estados Unidos em 

Buffalo, no estado de Nova York (FERC, 2012). Atualmente, a ESGN é uma 

tecnologia amplamente empregada no mundo. Existem no mundo 971 instalações de 

ESGN, contando as que estão em operação (717), em construção (67), em planejamento 

(110) ou indefinidos, fechados ou cancelados (77) (CEDIGAZ, 2014). As principais 

funções da ESGN são (PLAAT, 2013): 

• Garantir a demanda dos grandes centros consumidores. 

• Prevenir possíveis falhas nos sistemas de transporte e abastecimento. 

• Regular as oscilações sazonais de preços. 

• Permitir maior planejamento e controle na distribuição do Gás Natural. 

A ESGN pode ainda ser utilizada na obtenção de contratos de compra e 

transporte mais atrativos e na obtenção de ganhos com a variação de preços do gás 

natural. 

Uma instalação de ESGN é caracterizada por dois parâmetros básicos: a 

capacidade útil e a taxa máxima de retirada. A razão entre ambos determina o tempo de 

reserva disponível para retirada. Os principais tipos de técnicas de estocagem 

subterrânea são os seguintes: 

Reservatórios Depletados: É a tecnologia mais utilizada no mundo para ESGN 

e a primeira a ser desenvolvida (Figura 8). Consiste em reutilizar sítios onde não é mais 

viável a exploração de hidrocarbonetos. 

Aquíferos constituídos por rochas porosas capeadas por camadas pouco 

permeáveis. 
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Cavernas Salinas constituídas artificialmente por lixiviação de camadas 

espessas de rochas salinas. 

 

 

 

Figura 8: Uso de ESGN no mundo.  
Fonte: Cedigaz (2014) 

 

As instalações de ESGN são investimentos de longa maturidade, que exigem 

investimentos em longo prazo. Esse primeiro aspecto destaca a importância de haver 

um marco regulatório seguro para o investimento.  

GORAIEB (2005) divide os investimentos em ESGN em quatro categorias 

principais: 

1 – Investimentos em Exploração: correspondem a 15% do custo total do 

investimento. Envolve o estudo geológico, linhas sísmicas, poços de exploração, estudo 

de viabilidade e investigação em detalhe. 

2 – Investimentos em subsuperfície: correspondem a 25% do custo total do 

investimento. Envolve o processo de perfuração, construção e completação dos poços e 

a supervisão de engenharia. 

3 - Investimentos em superfície: correspondem a 30% do custo total do 

investimento. Envolve as unidades de compressão, desidratação, medidores, filtros, 

trocadores de calor, geradores, válvulas e tubulações, sistema de controle e 

monitoramento, além das instalações administrativas. 
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4 – Investimentos em gás de base para o preenchimento do reservatório. 

LEROY (2011) exibe os fluxos de caixa típicos para três tecnologias diferentes 

de ESGN na Figura 9. 

 

Figura 9: Fluxo de Caixa de Investimento de ESGN para projeto 0,5 bilhão de m3. 
Fonte: LEROY (2014). 

 

Nota-se que os aquíferos e as cavernas de sal são investimentos que apresentam 

prazo de maturação mais longo que os campos depletados. Enquanto estes se 

concretizam em um prazo entre cinco a sete anos, os demais podem chegar a dez a doze 

anos. No caso de aquíferos, esse longo prazo se caracteriza em razão do longo período 

necessário para o enchimento do reservatório, de aproximadamente cinco anos, para 

deslocar a água existente no espaço a ser ocupado pelo gás sem danificar a estrutura 

geológica.  

Os campos depletados têm prazo mais curto de implantação em razão do 

conhecimento prévio do campo em que se irá instalar a ESGN. Reduzem-se também o 

prazo e o custo em função de o reservatório encontrar-se previamente ocupado por 

hidrocarbonetos e os custos com gás de base serem menores. 
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3 RECURSOS DE GÁS NATURAL NÃO CONVENCIONAL 

 

O Brasil dispõe de recursos significativos de gás convencional e não 

convencional, com expectativas de dobrar a produção nacional nos próximos dez anos, 

de 95 para cerca de 200 milhões de metros cúbicos por dia em 2023 (EPE, 2014b).  

Na 12ª Rodada de licitações (ANP, 2013c) foram ofertados blocos 

majoritariamente localizados em terra com o objetivo de exploração de gás natural, 

inclusive do tipo não convencional.  

A exploração de recursos não convencionais em grande escala constitui-se uma 

novidade no Brasil, o que pode vir a gerar a necessidade de mudanças institucionais e 

tecnológicas para a viabilização da exploração segura do aspecto de gestão ambiental.  

Esse capítulo faz uma análise dos principais aspectos tecnológicos associados 

aos recursos de gás não convencional, por considerar que parcela significativa da 

produção nacional futura poderá ser derivada desse tipo de recurso. 

 

3.1 CONCEITO 

 

Recursos fósseis de fonte não convencional diferem-se dos recursos 

convencionais em razão de sua ocorrência no subsolo. As definições abaixo foram 

obtidas a partir do Petroleum Resources Management System (PRMS, 2011), conjunto 

de regras elaborado por diversas instituições incluindo a Sociedade de Engenheiros de 

Petróleo (SPE). 

Os recursos convencionais existem em acumulações discretas de petróleo (óleo 

mais gás) relacionadas a uma condição típica de estrutura geológica e/ ou estratigráfica 

(tipicamente com cada acumulação limitada pelo contato inferior com um aquífero) que 

é significantemente afetada por influências hidrodinâmicas tais como flutuação do 

petróleo sobre a água. Os recursos convencionais de gás podem ainda ser associados ou 

não associados à produção de petróleo. 

Recursos não convencionais existem em acumulações de hidrocarbonetos que 

são difundidas através de uma grande área e que geralmente não sofrem influências 

hidrodinâmicas significativas (também conhecidos como depósitos do tipo contínuo). 

Essas acumulações requerem tecnologia de extração especializada e a produção bruta 

pode requerer processamento significativo antes da comercialização.  
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A Figura 10 mostra a relação entre os recursos convencionais e não 

convencionais no conceito de SPE (2011). Tanto a exploração de óleos pesados como a 

que ocorre nas formações conhecidas como tight gas encontram-se na região limítrofe 

entre recursos convencionais e não convencionais. 

 

 

Figura 10: Triângulo dos recursos.  
Fonte: SPE (2011) 

. 

A seguir serão apresentadas breves definições para cada um dos tipos de 

recursos de gás não convencionais proposto em SPE (2011). 

Óleos extrapesados e óleos pesados. Óleos pesados são aqueles que apresentam 

grau API entre 10 e 23 e viscosidade abaixo de 1.000 cP, e são classificados como 

recursos convencionais. Já os óleos extrapesados apresentam grau API abaixo de 10, 

viscosidade entre 1000 e 10000 cP e grande dificuldade de mobilidade. Apesar de 

reservas de óleos extrapesados apresentarem em geral limites óleo-agua definidos, são 

considerados não convencionais principalmente pela necessidade de aperfeiçoamento 

das técnicas de extração em razão da dificuldade de escoamento. 

Betume natural é a porção de petróleo que ocorre em fase sólida ou semissólida 

em depósitos naturais. Tem densidade API abaixo de 10° e viscosidade acima de 

10.000 cP e, nas condições do depósito, não apresenta gás associado. É considerado 
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não convencional por não sofrer influências hidrodinâmicas tais como flutuações e 

porque sua ocorrência cobre extensas áreas. 

Tight Gas (gás "compactado") – As formações de gás compactado recebem essa 

qualificação quando apresentam permeabilidade abaixo de 0,1 md (milidarcy). 

Adicionalmente, classifica-se o recurso de gás dessa forma quando não é possível fazer 

a sua extração em fluxos econômicos sem que se utilizem técnicas de estimulação de 

fraturamento hidráulico em grande escala por meio de poços horizontais. Podem 

ocorrer associadas com petróleo e são geralmente influenciados por flutuações 

hidrodinâmicas, mas isso não ocorre obrigatoriamente. Existe alguma controvérsia 

entre autores (MCGLADE, SPEIRS, SORRELL, 2012) a respeito da continuidade dos 

reservatórios de gás compactado, embora em sua maioria, os reservatórios desse tipo de 

formação sejam contínuos. 

Coalbed Methane (CBM ou metano de leito de carvão) - é definido como uma 

rocha prontamente combustível que contenha mais de 50 % em peso e mais de 70% em 

volume de material carbonáceo formado da compactação e endurecimento de restos de 

plantas alterados de forma variada, similar aos que ocorrem em depósitos de turfa. O 

CBM também é chamado de gás natural de carvão (NGC), ou coalseam gas (CSG) e é 

geralmente produzido tanto de bactérias metanogênicas como da pirólise do carvão. 

Como boa parte do gás gerado permanece no carvão em razão da adsorção do gás na 

matriz de carvão, e o carvão funciona tanto como rocha geradora como reservatório 

para o gás gerado. A exploração de CBM requer conhecimento específico de ciclo de 

exploração, transporte e estocagem de carvão.  

Shale Gas (gás de folhelho) – o gás de folhelho é um gás produzido em rochas 

ricas em matéria orgânica, que servem como rochas geradoras, reservatórios e trapas 

para o gás gerado. Folhelhos apresentam porosidade muito baixa (da ordem de centenas 

de nanodarcy), o que requer a existência de fraturas naturais na formação e/ou o 

fraturamento hidráulico para a estimulação da produção em taxas economicamente 

viáveis. Os folhelhos apresentam caracterização muito vasta em virtude da variação das 

propriedades dos reservatórios existentes. Igualmente, os modos de explotação e 

perfuração também são variáveis de acordo com a evolução do conhecimento dessas 

formações. Assim, o processo de estimativa de recursos tem variado de acordo com o 

avanço do conhecimento dessa fonte de gás (MCGLADE, 2013). 

Recursos de Oil shale constituem rochas de granulometria fina (folhelhos, etc.) 

contendo uma quantidade relativamente grande de matéria orgânica (querogênio) de 



30 

 

onde podem ser retirados óleo e gás. Contém material insolúvel e por essa razão deve 

ser tratado em temperaturas próximas a 500 °C para produzir óleo e gás. 

Os hidratos de gás natural são substâncias compostas por água e gás natural que 

ocorrem naturalmente em uma estrutura cristalina em que moléculas de água prendem 

moléculas de metano. A produção de gás de hidrato não tem paralelo com outras 

formas de gás não convencional e ainda não existe em escala comercial. 

 

 

3.2 ESTIMATIVAS DE RECURSOS DE GÁS NATURAL NÃO 

CONVENCIONAL NO BRASIL 

 

3.2.1 RECURSOS E RESERVAS 

 

Recursos petrolíferos correspondem às quantidades existentes de 

hidrocarbonetos que estão presentes naturalmente sobre (ou dentro da) a crosta 

terrestre. As avaliações de recursos estimam as quantidades totais em acumulações 

conhecidas e ainda por descobrir, sendo que estas avaliações se focam na maioria dos 

casos em quantidades que são potencialmente recuperáveis e comercializáveis em 

projetos comerciais (SPE, 2007). Desse modo, pode-se definir recurso como a 

quantidade finita de recursos naturais (hidrocarbonetos), sendo estes descobertos ou 

não, recuperáveis ou não, que são conhecidos usualmente como a quantidade estimada 

de petróleo in place (MAHECHA, 2013). Essa classificação inclui os tipos de 

hidrocarbonetos considerados dos tipos “convencional” e “não convencional”. (SPE, 

2007; SZKLO et al., 2007). A partir desse conceito, as reservas podem ser definidas de 

maneira mais simples como a parcela de recursos técnica e economicamente viável de 

ser explotada. 

A Society of Petroleum Engineers (SPE) e o World Petroleum Congress (WPC) 

desenvolveram uma metodologia em que os recursos podem ser divididos em três 

categorias: potencial (não descoberto ou desconhecido), contingente (subcomercial) e 

reservas (comercial) OWEN et al. (2010).  

Segundo a Society of Petroleum Engineers (SPE, 2006), o uso de uma 

linguagem comum beneficia a todos os agentes envolvidos na cadeia de O&G, de tal 

forma que proporciona: 
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• Maior consistência e comparabilidade nos relatórios de reservas entre 

empresas e entre países; 

• Maior transparência na forma como as reservas são estimadas e 

calculadas; 

• Estimativas mais confiáveis, que considerem o avanço tecnológico e as 

boas práticas. 

Nesse sentido, define-se, de maneira mais formal, o conceito de reservas como 

sendo a porção dos recursos economica e tecnicamente recuperável que é estimada com 

uma determinada probabilidade de ser viável de ser produzida, no momento da sua 

determinação. (LAHERRERE, 2001; MCGLADE, 2012; SORRELL et al., 2009; 

SZKLO et al., 2007).  Assim, mudanças nos preços e melhorias nas tecnologias de 

produção são capazes de alterar a quantidade de reservas reportadas, contudo, a 

avaliação de recursos não se altera em razão dessas mudanças. 

Na literatura existem duas abordagens para a medição de reservas, uma 

determinística14 (que classifica as reservas em medidas, indicadas e inferidas) e uma 

probabilística (que considera as reservas 1P, 2P e 3P segundo o nível de probabilidade 

de serem economicamente recuperáveis). O estabelecimento de probabilidades confere 

maior exatidão na medição de reservas. São atribuídas as probabilidades 1P (90%), 2P 

(50%) e 3P (10%) com os respectivos intervalos de confiança para as reservas 

provadas, prováveis e possíveis (SPE, 2007; SZKLO et al., 2007). A Figura 11 ilustra a 

classificação adotada nos Guias para a Administração do Recurso Petrolífero da SPE 

(2011): 

                                                           

 

14 A abordagem determinista não será escopo deste trabalho. Para maiores detalhes, as definições 
encontradas na literatura são descritas por SARAIVA (2013). 
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Figura 11: Quadro de classificação de recursos.  

Fonte: SPE (2011). 
 

 

3.2.2 MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE RECURSOS GASÍFEROS NÃO 

CONVENCIONAIS 

 

As estimativas de recursos de gás não convencional no mundo são bastante 

incertas (MCGLADE et al., 2013).  As razões para essas incertezas recaem sobre as 

metodologias adotadas, que influenciam significativamente os resultados obtidos. 

MCGLADE et al. (2013) identificaram que a maior parte dos estudos adota três tipos 

de abordagens: utilização de dados da literatura existente, que pode ocorrer com ou sem 

adaptações; análise do tipo bottom up de parâmetros geológicos; e extrapolação de 

experiências anteriores de produção por meio da análise da curva de declínio (Decline 

Curve Analysis, DCA).  

A análise de recursos e reservas potenciais no Brasil requer uma abordagem 

capaz de elaborar um cenário crível conforme as possibilidades de obtenção de 

informações. Inicialmente, serão feitas considerações a respeito das três metodologias 

identificadas. Posteriormente, será verificada qual dentre essas metodologias melhor se 

adequa a este estudo e, por fim, será feita uma análise do caso brasileiro com base nas 

últimas rodadas de licitação. 
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a) Utilização de dados da literatura existente (com ou sem adaptações). 

 

Vários estudos se utilizam de estimativas de recursos feitas por outros estudos e 

agrupam ou adaptam esses dados para determinar suas próprias estimativas. Alguns 

estudos, por exemplo, MIT (2011), MOHR e EVANS (2010, 2011), analisam um grupo 

de estimativas e usam a variação entre os dados de referência para identificar um 

intervalo de incerteza para valores regionais ou nacionais.  

Outras abordagens adotam revisões bibliográficas e incrementam os dados 

originais com dados próprios de pesquisa primária adicional. Um cuidado adicional a 

ser tomado nessas abordagens consiste em explicitar todos os parâmetros acrescentados 

à metodologia original, de modo a permitir a transparência do método e facilitar a 

análise dos resultados das estimativas realizadas. 

Uma das possibilidades dessa abordagem é a obtenção de dados dos produtores 

de gás natural em operação como referência para estabelecer um limite superior nas 

estimativas de recursos para novas reserva de gás não convencional. Como há poucos 

produtores de gás não convencional no mundo, essa metodologia é mais utilizada nos 

Estados Unidos. Para informações e estimativas de recursos para regiões fora dos 

Estados Unidos, o Advanced Resources International (ARI) é uma fonte bastante 

utilizada. Outra metodologia possível é a utilizar avaliações científicas das 

propriedades dos folhelhos para desenvolver dados de recursos tecnicamente 

recuperáveis.   

 

b) Análise bottom up dos parâmetros geológicos 

 

Esta abordagem é mais adequada para fornecer estimativas de recursos para 

regiões pouco desenvolvidas. Essa abordagem é empregada por EIA-ARI (2013) para 

estimar os volumes de gás que existem em plays15 de folhelhos poucos conhecidos em 

regiões do mundo, onde o histórico de dados de perfuração ou exploração seja pequeno 

                                                           

 

15 Um play exploratório é uma parte da bacia sedimentar considerada relativamente homogênea em 
termos dos controles geológicos para a formação de acumulações de petróleo e gás natural. (EPE, 2012). 
MCGlade et al (2013) usam a definição de que play é “um conjunto de acumulações postuladas ou 
conhecidas com propriedades geológicas, geográficas e temporais similares, tais como rocha matriz, 
caminho de migração, temporariedade, mecanismo de trapa e tipo de hidrocarboneto.”  
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ou inexistente. O método depende de avaliações geológicas da extensão e 

características do tipo de folhelho para estimar o volume de gás existente in place 

(original gas in place, OGIP). Sobre o valor obtido a partir dessa avaliação aplica-se 

uma porcentagem que considera o fator de recuperação, de modo a produzir uma 

estimativa dos recursos tecnicamente recuperáveis (technical recoverable resources, 

TRR).  

Um grande número de parâmetros deve ser estimado ou calculado quando é 

utilizado esse tipo de método para determinar volumes recuperáveis de gás. Entre esses 

parâmetros destacam-se a área ou o volume do folhelho, o conteúdo orgânico total (que 

é medido como uma porcentagem da massa total), os minerais (argila/quartzo etc) 

contidos no folhelho e a pressão de gás.  

Alguns desses parâmetros são usados em mais de uma fase do processo. 

Adicionalmente, existem ainda alguns parâmetros cuja estimativa é necessariamente 

subjetiva, ainda que seja elaborada por meio de uso de conhecimento técnico e 

geológico. Por exemplo, EIA-ARI (2013) apresenta dois parâmetros chamados “fatores 

de sucesso”, que reduzem a estimativa original de OGIP de modo a reduzir o risco de 

superestimar o valor obtido de recursos in place16.  

Outro parâmetro essencial é o fator de recuperação, que reflete a proporção 

estimada de OGIP que é considerada tecnicamente recuperáveil considerando um 

determinado fator de erro (risked estimate). O fator de recuperação é comumente 

estabelecido em função da mineralogia do folhelho, nas propriedades do reservatório17 

e na complexidade geológica (EIA, 2013). Os valores escolhidos normalmente para o 

fator de recuperação estão entre 20 e 30%, embora fatores fora dessa faixa possam ser 

ocasionalmente empregados (mínimo 15% e o máximo 35%). Para efeito de 

comparação, os fatores de recuperação de gás convencional podem chegar a 80% (MIT, 

2011). 

 

                                                           

 

16 Esses fatores são o fator de probabilidade de sucesso do play, que representa a probabilidade de que o 
play seja desenvolvido (i.e., de que vazões suficientemente altas sejam atingidas) e o fator de sucesso da 
área prospectada, que representa o nível de conhecimento geológico do play, e a probabilidade de que não 
haverá nenhuma complicação geológica ou problemas na área prospectada que viriam a reduzir os 
volumes de gás presente. 
 
17 As propriedades de reservatório são os fatores tais como porosidade das rochas, permeabilidade relativa 
e a proporção com que esses poros estão preenchidos com gás em vez de água (saturação de gás).  
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c) Extrapolação de experiência de produção 

 

Esta abordagem é mais apropriada para produzir estimativas de recursos para 

regiões desenvolvidas, onde a produção é relativamente avançada. Ela consiste em 

extrapolar os resultados obtidos da experiência de produção em uma determinada 

região para outras áreas ainda não desenvolvidas do mesmo folhelho ou de outro play 

com folhelho similar. Há dois métodos gerais utilizados.  

O primeiro, comumente aplicado quando se trata do mesmo play, é estimar o 

OGIP ou o TRR, por meio da multiplicação da área (ou da massa) estimada para o play 

de folhelho por um determinado rendimento estimado por unidade de área (ou massa).  

O rendimento por unidade de área é comumente chamado de produtividade e é medido 

em milhões de metros cúbicos por quilômetro quadrado (mcm/km2). Para plays de 

folhelhos pouco desenvolvidos, os valores para esses cálculos normalmente são 

baseados no histórico da experiência de produção ou em estimativas de regiões 

geologicamente semelhantes (análogos), onde mais informações estão disponíveis.  

Apesar de essa metodologia ser relativamente aproximada, essas estimativas formaram 

a base de quase todas as estimativas dos recursos de gás de folhelho fora da América do 

Norte até 2009 (MCGLADE et al., 2013). 

O segundo método é mais complexo e mais preciso. Por meio dessa 

metodologia, a área investigada é dividida em setores produtivos hierarquizados de 

acordo com a sua produtividade, e estimativas mais precisas dos rendimentos do gás 

por unidade de área para cada setor são determinadas de acordo com um número maior 

de parâmetros. Dois dos parâmetros mais importantes para essa análise são: o recurso 

último recuperável por poço (Estimated Ultimate Recovey, EUR)18 e o espaçamento 

médio de poços (número de poços por unidade de área). A produção dos poços de gás 

não convencional costuma declinar muito rapidamente após a partida e as estimativas 

do EUR/poço podem ser obtidas de curvas de ajuste estatístico da produção histórica de 

um poço ou de grupo de poços extrapolada para perspectiva futura de produção. No 

entanto, essa abordagem é aplicável apenas em regiões onde a produção é relativamente 

                                                           

 

18 O padrão da indústria para discutir a recuperação final de um poço individual é a EUR, que é 
normalmente referida como EUR/poço. A EUR é essencialmente idêntica ao termo URR, embora o termo 
URR, antes aplicado neste documento, seja normalmente preferido quando se referem a áreas ou regiões.  



36 

 

bem estabelecida, uma vez que requer uma quantidade significativa de dados sobre a 

produção histórica de vários poços. 

 

3.2.3 INCERTEZAS METODOLÓGICAS 

 

As estimativas dos recursos gasíferos não convencionais no mundo variam 

consideravelmente como pode ser visto na Figura 12.  

 

 
Figura 12: Variação de estimativas de recursos de gás de folhelho. 

Fonte: McGlade et al, 2012. 
 

Primeiramente, destacam-se as incertezas comuns a todas as metodologias de 

estimativa de recursos gasíferos não convencionais. De fato, existe uma crescente 

evidência de que os plays de folhelho são altamente heterogêneos, o que resulta em que 

algumas áreas sejam mais produtivas do que outras. Uma frequente distinção entre 

áreas denomina as mais produtivas de 'sweet spots' ("pontos doces" ou veios 

concentrados19) e as áreas menos produtivas de 'non-sweet spots' (pontos insossos ou 

veios dispersos). Os veios concentrados apresentam vazões de produção e recuperação 

final de poços individuais consideravelmtne mais elevadas. Há também uma variação 

                                                           

 

19 O termo sweet spot é uma metáfora adaptada de esportes com taco ou raquete: é o ponto central do taco 
ou da raquete onde mais provavelmente a bola bate em uma rebatida. No restante do texto serão usadas as 
expressões veios concentrados e veios dispersos. 
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significativa na produtividade dos poços dentro do veio concentrado (sweet spot), 

embora esta distinção dependa em parte de como os veios concentrados são definidos. 

As comparações entre pontos concentrados entre si e também entre veios 

concentrados e demais áreas permanecem incertas no que se refere à frequência, à 

extensão e ao grau de variação, mesmo em folhelhos relativamente bem desenvolvidos. 

Consequentemente, as estimativas de recursos são sensíveis à maneira com que a região 

é desagregada em áreas mais e menos produtivas ou mesmo se a região é desagregada 

ou não. Há estudos que não fazem distinção entre áreas e não mencionam a existência 

de veios concentrados. Outros (por exemplo, EIA, 2013) reduzem a área total de um 

play de folhelho para uma área prospectiva, mas não diferenciam posteriormente a 

presença de veios concentrados. A Figura 13 mostra o mapa de bacias estimado por 

EIA (2013) para bacias com e sem estimativas de recursos. 

 

 

Figura 13: Bacias com óleo e gás de folhelho, estimativas.  
Fonte: EIA, 2013. 

 

Até o momento, a produção de gás de folhelho na América do Norte 

concentrou-se predominantemente nas áreas mais produtivas dentro de cada play. 

Portanto, presumir que as taxas de produção futuras seriam comparáveis àquelas 

desenvolvidas anteriormente para o restante do play provavelmente poderia induzir a 

uma relevante superestimativa da TRR. A delimitação inadequada dos plays de 

folhelho pode trazer um grande efeito sobre o tamanho estimado do recurso, dada a 

grande extensão de área dos plays de folhelhos existentes. Para reduzir esse risco, o 
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United States Geological Survey - USGS classifica os plays de folhelho incialmente a 

partir da divisão em um número de pequenas unidades de avaliação e emprega uma 

abordagem probabilística para fornecer uma gama de estimativas para a razão entre a 

área de veios concentrados e a área de veios dispersos em cada unidade de avaliação. 

Essa incerteza deve-se reduzir conforme aumenta a experiência de produção, e a 

natureza e o grau de variação entre regiões diferentes torna-se mais clara. Isso 

evidencia, no entanto, a importância crítica da delimitação de plays de folhelhos para a 

realização de avaliações de recurso. 

Um problema relacionado à avaliação de recursos é a validade das premissas 

estimadas para EUR/poço, espaçamento de poços e/ou para parâmetros geológicos em 

áreas fora daquelas em que produção está ocorrendo. Apesar de estimativas para estas 

áreas serem necessárias para estimar o potencial completo de recursos de um play de 

folhelho, o nível de confiança nessas estimativas é significativamente menor em áreas 

menos conhecidas do que para as áreas desenvolvidas. Apesar das preocupações sobre 

a validade das estimativas utilizadas, análises de sensibilidade são menos utilizadas do 

que estimativas. 

A dificuldade em lidar com incertezas pode ser considerada a principal 

fragilidade das atuais estimativas de recursos existentes. O uso de distribuições 

estatísticas pode ser simples e eficaz: o USGS, por exemplo, atribui uma faixa para 

todas as variáveis relevantes estudadas, assume uma distribuição de probabilidade 

triangular (ou similar) ao longo de cada faixa e as combina usando uma técnica de 

amostragem aleatória simples.  

Uma última questão é o potencial de alterações futuras nas tecnologias que 

possam aumentar as estimativas de recursos. A maior parte dos estudos estima a TRR, 

o que explicitamente exclui a adoção das tecnologias futuras, embora a medida da URR 

leve-as em consideração, o que torna essa medida mais útil que a anterior. Fontes que 

forneçam estimativas da URR deveriam, em princípio, permitir a inclusão de novas 

tecnologias.  

Por exemplo, Medlock (apud MACGLADE, 2012) usa uma abordagem 

econométrica para estimar os custos de produção de gás de folhelho para bacias no 

mundo. Ele estima que, dos 170 Tcm de gás não convencional tecnicamente 

recuperáveis globalmente, cerca de dois terços devem ser economicamente viáveis a 

custos inferiores a US$ 0,35/m3 (US$10/milhão BTU). Esse resultado sugere que 
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melhorias tecnológicas poderiam desempenhar um papel importante no aumento dos 

volumes que podem ser considerados economicamente recuperáveis. 

A seguir serão tratadas as principais incertezas encontradas nas estimativas 

realizadas para recursos de gás não convencional. 

 

a. Incertezas na utilização de dados da literatura existente. 

 

Estudos baseados em revisão bibliográfica baseiam-se em uma diversidade de 

fontes e, portanto, em uma variedade de métodos de estimativa de recursos, o que retira 

parte da incerteza que recai sobre a escolha do método. Esses estudos também tendem a 

estimar quantitativamente a incerteza na estimativa final dos recursos. 

Contudo, a maior parte dos estudos baseados na literatura técnica disponível 

tende a usar avaliações subjetivas na escolha das referências utilizadas e no peso que é 

atribuído a cada referência. Nesse sentido, faltam explicações suficientemente claras a 

respeito das razões que os levaram a privilegiar determinadas fontes em detrimento de 

outras, ou sobre como a referência citada foi usada. Os estudos de MIT (2011) citam o 

ICF, USGS e o NPC como as fontes utilizadas para as suas estimativas de gás não 

convencional. O valor médio escolhido pelo MIT para o gás de folhelho nos EUA 

corresponde aos valores usados pelo ICF. No entanto, não está clara a relação das 

estimativas do MIT para os volumes de gás de folhelho com P10 e P90 com os estudos 

referenciados do USGS e NPC. 

 

b. Incertezas na análise bottom up dos parâmetros geológicos. 

 

A abordagem geológica emprega equações para estimar os volumes de gás in 

place adsorvido20. No entanto, existem vários problemas relacionados a essa 

metodologia. O primeiro, e talvez mais importante, é a subjetividade inerente à escolha 

do fator de recuperação a ser aplicado ao gás in place. Foi por essa razão que o USGS 

escolheu não usar esta abordagem afirmando que "a estimativa de um fator global de 

recuperação às vezes deve ser bastante qualitativa"'. EIA-ARI (2013) tentou remover 

                                                           

 

20 O termo gás adsorvido se refere a moléculas de gás que se aderem de alguma forma ao meio em que 
estão contidas.   
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parte da subjetividade em suas estimativas de fatores de recuperação, que ficavam entre 

20% e 30% na maioria das circunstâncias, por meio da vinculação com a mineralogia 

das rochas fontes. No entanto, fatores de recuperação de 15 e 40% têm sido utilizados, 

enquanto STRICKLAND ET AL. apud MACGLADE (2013) relatam que, em alguns 

casos, os fatores de recuperação podem ser em torno de 1 a 2%. Adicionalmente, 

fatores subjetivos que convertem o OGIP "total" para um OGIP "estimado" podem ter 

efeitos siginificativos sobre os volumes estimados de gás recuperáveis. A probabilidade 

de sucesso do play estimado por EIA-ARI (2013) variou de 30% a 100%, enquanto o 

fator de sucesso da área em prospecção variou de 20% a 75%. Quando os volumes de 

OGIP são grandes, o produto desses três fatores incertos corresponde a uma faixa 

significativa de incerteza a respeito do recurso tecnicamente recuperável (supondo que 

o gás in place pode ser estabelecido com maior confiança). Não obstante exista a 

aceitação genérica de que a estimativa de fatores de recuperação é um desafio, pouco 

progresso parece ter sido feito no estabelecimento de tais fatores para o folhelho, 

mesmo quando a geologia é bem compreendida. 

Um problema adicional se relaciona com a estimativa das variáveis geológicas 

necessárias para este método. É importante lembrar que os dados somente podem estar 

disponíveis para um subconjunto dessas variáveis: particularmente, para plays de 

folhelho inexplorados, essas estimativas devem necessariamente ter grande margens de 

confiança. Hubbert (1982) observou que para estimativas de recursos de petróleo 

convencional: "é fácil mostrar que nenhuma informação geológica existe a não ser a 

que é fornecida pela perfuração... que tem um intervalo de incerteza que é menor por 

várias ordens de grandeza". Mesmo quando a perfuração exploratória ocorre, o 

intervalo de incerteza ainda pode ser amplo. Por exemplo, muitas vezes é difícil estimar 

a saturação de gás,21 que é um parâmetro chave na estimativa do gás in place do 

registro de dados do poço. Isso é particularmente problemático, uma vez que a maioria 

das fontes não avalia e indica explicitamente os valores das incertezas consideradas ou 

nos cenários finais produzidos de recursos. 

                                                           

 

21 A saturação do gás é a fração porosa do folhelho que é preenchida com gás em vez de água.  
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Em princípio, a perfuração extensa é o único meio confiável de avaliar a 

extensão e os volumes de gás de folhelho existentes, o que pode ser comprovado pelo 

grande número de poços que foram perfurados fora das áreas de veios concentrados nos 

Estados Unidos. Isso mostra que a produtividade dessas áreas pode variar enormemente 

e que, apesar de exibir alguma correlação com parâmetros tais como a espessura de 

folhelho, aquela característica não é muito conhecida até que a perfuração esteja bem 

encaminhada. 

 

c. Incertezas na extrapolação de experiência da produção. 

 

Essa abordagem evita alguns dos problemas relacionados anteriormente, mas 

introduz outros, um dos quais pode ser considerado controverso. Considerando a ampla 

variação na produtividade de plays de folhelho, um dos principais problemas que 

surgem com a abordagem baseada na utilização de um análogo simples é a escolha 

apropriada do análogo. Por essa razão, estudos que são baseados na simples 

extrapolação por analogia são entendidos como estimativas preliminares do recurso 

potencial.  

Estudos que utilizam abordagens mais detalhadas de extrapolação deveriam 

fornecer estimativas de recursos mais confiáveis. No entanto, uma questão central é a 

metodologia apropriada para estimar a EUR de poços individuais.  A produção de 

poços de gás de folhelho diminui continua e rapidamente dentro de um mês ou dois de 

produção inicial, com a taxa de produção frequentemente declinando 50% no prazo de 

um ano. As taxas mais elevadas de declínio de produção levam a uma vida de produção 

mais curta e a uma recuperação final menor. Contudo, com apenas 2 e 3 anos de 

experiência de produção, é difícil saber se a produção continuará a declinar no mesmo 

ritmo, ou se a taxa de declínio irá desacelerar no futuro. Existem diversas opções 

disponíveis para a 'forma' e para a taxa de declínio da produção futura e estas escolhas 

diferentes podem levar a estimativas significativamente diferentes do EUR/poço. 

Analistas como BERMAN (2010) sugeriram que as taxas futuras de declínio 

têm sido subestimadas nos EUA e que, por essa razão, tanto a longevidade dos poços e 

quanto a razão EUR/poço estão superestimadas. No entanto, outros analistas contestam 

esta interpretação e defendem que as estimativas são realistas com evidência no 

impressionante histórico recente da produção de gás de folhelho.  
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O declínio da produção é comumente modelado por uma curva de declínio 

exponencial negativa, que apresenta uma taxa de declínio q(t) constante, ou uma curva 

de declínio hiperbólica que tem uma taxa de declínio que se reduz ao longo do tempo 

(Figura 14). Os parâmetros para estas curvas são geralmente derivados por ajuste 

estatístico de dados históricos de produção, com o parâmetro chave sendo denominado 

como a constante b. Valores maiores de b implicam taxas mais lentas de declínio de 

produção e maior recuperação final (Figura 15). Dados sobre as taxas de declínio de 

gás de folhelho são escassos. Dada a sensibilidade aos parâmetros econômicos, 

constantes b entre 1,4 e 1,6 têm sido utilizados por empresas de gás de folhelho em 

atividade nos EUA (MCGLADE, 2013). 

 

 
Figura 14: Comparativo entre taxas de declínio para o mesmo ponto inicial.  

Fonte: Mc Glade (2013). 
 

De fato, há algum embasamento na literatura atual para constantes b nesta faixa: 

dados de 8700 poços horizontais Barnett Shale foram mais bem ajustados em curvas de 

declínio hiperbólicas com valores de b variando de 1,3 a 1,6 e uma média de 1,5 

(MCGLADE, 2013). Adicionalmente, a análise de 1957 poços horizontais em plays de 

folhelho de Barnett, Fayetteville, Woodford, Haynesville e Eagle Ford sugere que, 

embora nem sempre sejam sustentáveis valores da constante b acima de 1,4, valores 

superiores à unidade são realistas em plays de gás de folhelho (MCGLADE, 2013). 
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Figura 15: Variação do declínio hiperbólico com o valor de b. 
Fonte: Mc Glade (2013). 

 

Uma visão diferente é fornecida por BERMAN apud MC GLADE (2013), que 

discute uma análise da companhia Chesapeake Energy realizada em um grupo de 44 

poços com experiência de mais de 12 meses de produção experiência no folhelho de 

Haynesville. A Chesapeake ajustou uma curva hiperbólica para esses dados com uma 

constante b de 1,1. No entanto, BERMAN argumenta que esta estimativa é otimista e 

mostra que curvas com uma faixa diferente de constantes b ajustam os dados 

comparativamente bem. BERMAN sugere que uma constante b de 0,5 poderia refletir 

mais precisamente a incerteza para os investidores. Essa diferença afeta 

significativamente o EUR/poço: uma constante b de 1,1 resulta em uma estimativa de 

185 mcm/poço, enquanto um valor de 0,5 resulta em apenas 85 mcm/poço.  
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3.2.4 RECURSOS E RESERVAS NO BRASIL 

 

No Brasil existem 38 bacias sedimentares. Dessas, 29 apresentam interesse para 

exploração de óleo e gás (PETERSOHN, 2014) e cobrem uma área de 7,5 milhões de 

km2. Desses, 2,5 milhões de km2 estão localizados offshore. A Figura 16 (EPE, 2012) 

mostra o nível de conhecimento atual das bacias sedimentares brasileiras. O mapa 

representa tanto a incerteza sobre o comportamento regional de fatores geológicos nas 

bacias efetivas, quanto sobre a disponibilidade de dados geológicos e geofísicos das 

bacias sedimentares. 

Segundo CHAMBRIARD (2013e), menos de 5% de toda a área de bacias 

sedimentares brasileiras está em concessão. Esse baixo conhecimento das bacias 

sedimentares brasileiras indica que existem possibilidades significativas de exploração 

de recursos petrolíferos. No que diz respeito ao gás não convencional o 

desconhecimento é ainda maior, o que indica que existe a necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre as novas bacias sedimentares, a fim de estimar com maior certeza 

o potencial de recursos no país, particularmente os recursos não convencionais.  

De fato, a Figura 16 mostra o Mapa da Importância Petrolífera de Área (IPA) de 

acordo com a necessidade de conhecimento da área. Observe-se que as áreas mais 

conhecidas do País (em verde) constituem a minoria do território, quando comparadas 

às menos conhecidas (em vermelho). Enquanto as primeiras limitam-se aos trechos 

offshore de parte das regiões Sul e Sudeste e em algumas regiões no Nordeste, todo o 

restante do território ainda necessita de maior conhecimento. 
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Figura 16: Importância Petrolífera de Área (IPA) por necessidade de conhecimento.  

Fonte: EPE, 2012 
Nota: As áreas em verde são as mais conhecidas (1), enquanto as em vermelho são as menos conhecidas (9).  

 

A Figura 17 mostra a Importância Petrolífera de Área (IPA) geral de acordo 

com a importância econômica no atual estágio de conhecimento das bacias 

sedimentares brasileiras. Esse índice permite verificar a relativamente baixa 

importância de áreas em terra, majoritariamente decorrente do baixo conhecimento. 

Assim, com o avanço do conhecimento das áreas a importância de recursos de bacias, 

como a do Paraná, pode aumentar. 
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Figura 17: Mapa da Importância Petrolífera de Área (IPA) geral de acordo 

 com a importância econômica. 
(no atual estágio de conhecimento das bacias sedimentares brasileiras) 

 

O anuário estatístico da ANP (2014) avalia as reservas totais de gás natural do 

Brasil em 839,569 bilhões de m3 no ano de 2013, dos quais 116,6 bilhões de m3 em 

terra. As reservas provadas brasileira são 458,2 bilhões de m3, dos quais 69,78 bilhões 

de m3 em terra.  A maior parte das reservas totais, 722,969 bilhões de m3 (86,11%), 

encontra-se offshore, sendo o Rio de Janeiro (60,49%) detentor de reservas totais de 

507,8 bilhões de m3.  

No que se refere a gás não convencional, os dados são controversos. O potencial 

de gás de folhelho das bacias sedimentares do Paraná, Solimões e Amazonas foi 

estimado pelo método da analogia por (DOE, 2013) em 1.279 trilhões de pés cúbicos 

(tcf), equivalentes a 36,2 trilhões m3 de OGIP, com 245 tcf (6,9 trilhões de m3) de 

recursos tecnicamente recuperáveis.  
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A ANP (2013b) apresenta ressalvas em relação ao método de analogias do EIA 

(2013) e não endossa o dado a respeito da bacia do Paraná. A razão da escolha pelo 

EIA dessa bacia foi igualmente o nível de informação existente e a perspectiva de 

exploração econômica. A ANP estima um volume de 288 tcf de recursos não 

convencionais tecnicamente recuperáveis (URR), considerando, principalmente, as 

bacias sedimentares de Parnaíba (64 tcf), Parecis (124tcf), São Francisco (80tcf) e 

Recôncavo (20 tcf) (ANP, 2013d). O principal método utilizado pela ANP para esses 

cálculos é o da analogia (COLELA, 2013). Para a Bacia do Paraná a ANP (2013b) 

estima em 3,4 tcf22 o gás in place das áreas colocadas em licitação. 

 

 
Figura 18: Áreas consideradas com maior chance de prospecção.  

Fonte: EIA (2013). 
 

A diferença entre as expectativas sugere a dificuldade das estimativas de 

recursos não convencionais. Ao comparar a Figura 18 (EIA) e a Figura 16 (EPE, 2012), 

                                                           

 

22 Esse volume corresponde a cerca de 96 bilhões de metros cúbicos. 
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observa-se que enquanto os primeiros consideram áreas como a bacia do Paraná 

conhecidas o suficiente para serem grandes detentoras de recursos recuperáveis, a 

empresa brasileira apresenta abordagem bastante mais cautelosa em relação ao nível de 

conhecimento da área. 

Na 12ª Rodada de Licitações, dedicada ao Gás Natural, foram colocados 240 

blocos exploratórios para serem arrematados, distribuídos em 13 setores de 7 bacias, 

totalizando uma área de 164 mil km2.  

O interesse despertado na 12ª Rodada a exploração em terra de gás natural 

mostra potencial de desenvolvimento para a indústria, assim como o desenvolvimento 

novo marco regulatório do setor.  O IEA (2013) estima que a produção de gás natural 

não convencional no Brasil deverá ganhar ritmo comercial no início dos anos 2020, 

sendo capaz de produzir cerca de 6 bilhões de metros cúbicos em 2035. Nesse mesmo 

estudo, estima-se o custo de extração de gás entre US$ 4 e 9 por Milhão de Btu, com 

expectativa de reduções de custo por escala e por localização vantajosa em relação ao 

mercado consumidor.  Essa faixa de preço é aderente ao preço de US$ 6 por Milhão de 

Btu projetado por SZKLO, SCHAEFFER E LUCENA (2014). 

Apesar das expectativas de desenvolvimento, sabe-se que o processo de 

amadurecimento da indústria de gás natural tende a ser lento e gradual. O PEMAT 

(EPE, 2014c) não indica a exploração de recursos não convencionais no horizonte 

estudado de 10 anos, embora mencione que parcela dos recursos não descobertos no 

horizonte considerado é proveniente da Bacia do São Francisco, sem definir se esses 

recursos são provenientes de áreas convencionais ou não convencionais. 
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Figura 19: Expectativa de Fluidos predominantes.  

Fonte: EPE (2012) 
 

O Brasil apresenta recursos significativos de gás natural e tem potencial 

relevante de desenvolvimento da explotação de gás não convencional. A Figura 19 

(EPE, 2012) mostra a expectativa de ocorrência tanto de óleo quanto de gás nas bacias 

sedimentares brasileiras em terra, o que demonstra que a bacia do Paraná apresenta 

inclinação para a produção de gás natural, principalmente em seu setor centro-norte. 
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3.3 TECNOLOGIAS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 

 

3.3.1 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO  

 

Existem diversas características comuns às três principais tecnologias de 

exploração de recursos de gás não convencional (tight gas, gás de folhelho e CBM). 

Todas as três apresentam rochas com baixa permeabilidade, e por isso necessitam de 

desenvolvimento de tecnologias de escoamento avançadas da produção. Outra 

característica comum é que os recursos dessas fontes costumam ser encontrados em 

grandes extensões de área. Isso significa que o risco exploratório é bastante baixo. O 

caso do gás de folhelho é mais desafiador em razão da grande dificuldade em obter 

vazões de produção a taxas economicamente viáveis 

A tecnologia de fraturamento de poços horizontais apresenta um perfil de 

desenvolvimento dos poços significativamente diferente daquela dos poços 

convencionais, como a Figura 20 mostra a seguir. 

 
Figura 20: Variação da taxa de produção média de três campos de gás de folhelho.  

Fonte: MIT (2011). 
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Enquanto um poço perfurado em uma formação convencional pode apresentar 

fluxos de produção significativos até 30 anos (PRMS, 2011), o perfil de decaimento de 

poços de gás de folhelho é bastante rápido (MIT, 2011), A produção inicial é 

proveniente das macroporosidades e das fraturas existentes na formação. O perfil 

prolongado que se segue decorre da dessorção do gás da matéria orgânica do folhelho, 

que ocorre lentamente. 

Novos sítios de gás de folhelho apresentam significativa variação na qualidade 

de reservatório, tanto em um mesmo campo como entre diferentes campos.  

Adicionalmente, a existência de líquidos no hidrocarboneto extraído também 

aumenta a remuneração do campo, o que levou a uma tendência nos EUA de procura 

por campos com alta presença de líquidos (MIT, 2011). 

Dessa maneira, observa-se que o desenvolvimento da explotação de recursos 

não convencionais, particularmente a explotação de folhelhos, ocorreu a partir da 

aplicação de tecnologias conhecidas como as de fraturamento e poços horizontais de 

uma maneira diferente, tais como o fraturamento multi-estágio e a perfuração 

horizontal através das fraturas nas formações de folhelho.  

Essa técnica busca um novo objetivo, que é criar grandes áreas superficiais na 

rocha produtora para facilitar o escoamento dos hidrocarbonetos. Os poços horizontais 

perfuram distâncias superiores a 4.000 pés (cerca de 1.200 metros) diretamente na 

formação para que a fratura na seção horizontal crie a área superficial que irá 

comunicar-se com a tubulação que escoa o fluido.  

A explotação de formações de folhelho exige um número muito grande de 

perfurações para o seu pleno desenvolvimento. Isso é consequência do perfil de 

desenvolvimento de poços, como visto na Figura 20, que tendem a apresentar um 

decaimento relativamente alto. Essa necessidade exige maiores investimentos em 

perfuração, maior quantidade recursos naturais que poços convencionais, maior área de 

exploração para o avanço da produção. 

As tecnologias para contornar essas dificuldades têm sido desenvolvidas para 

aumentar a produtividade dos poços de gás de folhelho. O aumento da densidade de 

poços em um mesmo sítio possibilita a redução de custos e minimiza o avanço sobre os 

recursos locais. 

A perfuração multilateral por meio de diversas seções horizontais pode ser 

criada de uma única perfuração vertical, de modo a reduzir os custos de perfuração em 

um mesmo poço. 
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Outra possibilidade é a recuperação avançada com CO2. Essa tecnologia ainda 

não está plenamente estabelecida, embora a possibilidade de estocagem de CO2 

simultânea com a produção de gás natural seja uma possível solução interessante para 

projetos de estocagem de carbono. Essa tecnologia já foi provada em escala piloto em 

CBM, mas ainda não obteve sucesso comprovado em escala industrial (MIT, 2011). 

As técnicas de microssísmica são utilizadas para estimar o comprimento e a 

indução das fraturas na formação durante o processo de fraturamento. Elas são 

utilizadas para aumentar a eficiência do fraturamento (MCGLADE et al. 2013). 

Atualmente o maior desafio da área de sísmica é o desenvolvimento de técnicas para 

encontrar o chamado sweet spot, que corresponde a pontos que apresentam fraturas 

naturais com a orientação favorável para o aumento da produtividade da formação 

(MCGLADE et al. 2013). 

As duas principais técnicas empregadas para a produção de recursos não 

convencionais são a perfuração horizontal de poços e o fraturamento hidráulico da 

formação.  

 

3.3.2 PERFURAÇÃO HORIZONTAL  

 

A perfuração direcional é a técnica de, intencionalmente desviar a trajetória de 

um poço vertical para atingir objetivos que não se encontram diretamente abaixo da sua 

localização na superfície (THOMAS, 2001). A perfuração direcional de poços é 

utilizada com diversos fins, na produção de recursos convencionais. 

- Controle de poços em Blowouts23 (sobrepressão); 

- Acesso a formações distantes do ponto de perfuração inicial, abaixo de 

locações inacessíveis, tais como lagos, rios, etc. 

- Desvio de trajetória de acidentes geológicos de difícil perfuração (domos 

salinos, etc.). 

- Poços múltiplos perfurados a partir do mesmo ponto inicial; 

                                                           

 

23 Vazamentos causados pela sobrepressão na cabeça do poço que não são contidos pelos equipamentos 
de segurança, acontecendo  fluxo de hidrocarbonetos sem controle (THOMPSON, 2001). 
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- Desvio de poços que tiveram trecho final perdido por problemas de 

perfuração. 

A perfuração horizontal não deve ser considerada uma técnica recente, tendo 

sido sendo utilizada comercialmente nos Estados Unidos a partir da década de 1980 

(EPA, 2011). A perfuração horizontal utilizada nas formações não convencionais 

consiste em orientar o conjunto de brocas de perfuração de modo a mudar a orientação 

do poço da posição vertical a partir da cabeça do poço para perfurar horizontalmente a 

parcela mais profunda do poço de forma a atingir uma maior área superficial da 

formação. Um esquemático de como ocorre o desvio da broca de perfuração pode ser 

visto na Figura 21. A Figura mostra no detalhe a cabeça de poço, com a árvore de natal 

seca convencional e o poço, inicialmente vertical, sofre o desvio apenas quando chega à 

área a ser fraturada. Nessa área, a perfuração se prolonga no sentido horizontal para que 

o fraturamento hidráulico possa ocorrer. 

 

 
Figura 21: Instalação horizontal de fraturamento para exploração de gás de folhelho. 

Fonte: API (2010). 
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Nas formações não convencionais, a perfuração horizontal pode ser orientada, 

por meio do conhecimento geológico da formação, pelas áreas que apresentam maiores 

fraturas naturais no folhelho, de maneira que permita que ocorram caminhos para que o 

gás passe quando a operação de fraturamento ocorra.  

Os principais desenvolvimentos tecnológicos da exploração de gás não 

convencional consistem na adaptação das tecnologias de fraturamento e da perfuração 

horizontal para a viabilização econômica da produção de gás. 

 

3.3.3 FRATURAMENTO HIDRÁULICO  

 

Os principais avanços no desenvolvimento da perfuração de reservatórios de gás 

de folhelho são o avanço da perfuração horizontal, o fraturamento hidráulico com areia 

e as técnicas de microssísmica. A técnica de fraturamento hidráulico é utilizada com a 

intenção de criar espaços entre os poros da formação rochosa de modo a liberar o óleo 

ou o gás contido. O fraturamento consiste em injetar o fluido de fraturamento que 

contém majoritariamente água e areia a altas pressões na formação produtora, o que 

cria fissuras que permitem que os recursos migrem livremente dos poros das formações 

me que se encontram.  

A Figura 22 mostra uma instalação de superfície típica para a realização do 

fraturamento. Enquanto a cabeça de poço (wellhead) localiza-se no meio da instalação, 

nas áreas externas estão os tanques de estocagem de fluido de fraturamento (Frac 

storage tanks) e de areia (sand storage units). Os caminhões com produtos químicos 

(Chemical Storage trucks), os misturadores de fluido (Frac Blenders), os caminhões de 

gel espessante (gel slurry) e as instalações móveis de monitoramento (data monitoring 

truck) encontram-se na parte inferior da figura, enquanto os caminhões indicados em 

vermelho são os que comportam as bombas que enviam o fluido para o poço.  
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Figura 22: Instalação de superfície típica para exploração de gás de folhelho.  

Fonte: EIA (2013). 
 

 

O fraturamento é uma tecnologia relativamente antiga. O departamento de 

Energia dos Estados Unidos (DOE, 2013) destaca por meio do Instituto Americano de 

Petróleo (API, 2010) que a tecnologia foi desenvolvida nos anos 1940 e foi utilizada 

em "milhões de poços" para produzir mais de 600 trilhões de pés cúbicos de gás natural 

e mais de 7 bilhões de barris de óleo. 

Os aditivos típicos usados na técnica de fraturamento hidráulico estão 

apresentados nas tabelas a seguir. A Tabela 5 indica as funções associadas a cada 

produto no fraturamento hidráulico, enquanto a Tabela 6 mostra outros usos cotidianos 

para os mesmos produtos. 
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Tabela 5: Produtos químicos usados na água injetada no fraturamento hidráulico. 
Produto Químico Função 

Ácidos Dissolver minerais e iniciar fissura na rocha (pré-fratura) 
Cloreto de Sódio Permite a quebra retardada das cadeias de polímero gel 
Poliacrilamida Minimiza atrito entre o fluido e a tubulação 
Etileno glicol Evita o depósito de resíduos de incrustações na tubulação 
Boratos  Mantém a viscosidade do fluido a altas temperaturas 
Carbonato de Sódio e Potássio Mantêm a eficácia de outros produtos, tais como ligantes. 
Glutaraldeído  Elimina bactérias da água 
Goma Guar Espessante para a água manter a areia 
Ácido Cítrico  Previne a precipitação de óxidos metálicos 
Isopropanol Aumenta a viscosidade do fluido de fratura 

Fonte: API, 2010. 

A API faz também um comparativo dos aditivos químicos utilizados no 

fraturamento em relação aos seus usos comuns em diversos setores. Diversos produtos 

são utilizados em atividades comuns. Deve-se ter em consideração que o uso químico 

de produtos está sempre relacionado com as concentrações que o produto se apresenta e 

o adequado manuseio. A composição básica do fluido de fraturamento é de 90% de 

água, 9,5 % de areia e 0,5 % de produtos químicos (API, 2010).  

 

Tabela 6: Usos cotidianos de produtos utilizados no fraturamento hidráulico. 
Produto Químico Uso comum 

Ácidos Limpadores de piscinas 
Cloreto de Sódio Sal de mesa 
Poliacrilamida Tratamento da água, condicionador do solo. 
Etileno glicol Anti-congelante automotivo e caseiro, material de limpeza. 
Boratos  Detergentes para roupas, sabões, cosméticos. 
Carbonato de Sódio e Potássio Soda de lavagem, detergentes, sabões, vidro, cerâmica, 

amolecedor de água (para água dura). 
Glutaraldeído  Desinfetante, esterilização de material médico e 

odontológico. 
Goma Guar Espessante em cosméticos, pães, sorvetes, creme dental, 

molhos. 
Ácido Cítrico  Aditivo em produtos alimentares, suco de limão. 
Isopropanol Limpa-vidros, anti-transpirante, colorante de cabelos. 

Fonte: API, 2010. 

 

É corrente observar que a exploração de gás não convencional desperta o 

interesse da sociedade em relação aos impactos ambientais. O tema é de grande 

relevância, mas não é a abordagem deste estudo. Não obstante, os principais impactos 

relacionados a essa modalidade de recursos estão brevemente apresentados no Anexo 

II.   
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A metodologia desenvolvida neste trabalho pretende estabelecer uma análise 

comparativa dos aspectos técnico-econômicos de alternativas de monetização de 

recursos de gás natural. Neste trabalho, consideram-se como alternativas de 

monetização as diferentes possibilidades de uso de gás natural como insumo com o 

objetivo de gerar renda, ou ainda as possibilidades de serviços necessários à cadeia 

industrial do gás natural que possam gerar renda.  

Como visto no capítulo 2, o gás natural é um recurso de cadeia industrial 

complexa e com muitos usos; diversas são as alternativas possíveis para a monetização 

desse recurso. A tomada de decisão sobre como aproveitar da melhor maneira recursos 

de gás natural deve-se basear em critérios técnicos e econômicos; dadas as diversas 

alternativas possíveis para um mesmo recurso, pode ser um processo complexo. Uma 

das questões importantes nesse caso é a tomada de decisão entre o aproveitamento dos 

recursos no local de produção ou a construção de gasodutos para o atendimento de 

demandas mais distantes. 

Este estudo propõe uma metodologia simplificada para avaliar 

comparativamente as possibilidades de monetização de gasodutos e outras 

possibilidades de aproveitamento dos recursos. Trata-se de um exercício comparativo, 

assim, considerou-se que os custos de exploração de produção dos recursos não 

impactam na escolha das alternativas e, por conseguinte, os custos de E&P não foram 

considerados nesta análise. A comparação se dá a partir da observação de qual 

alternativa apresenta o melhor resultado econômico, tendo por base de comparação o 

uso de uma vazão fixa diária de gás natural como insumo. 

No intuito de estabelecer um roteiro lógico para o trabalho, esta metodologia foi 

dividida em três etapas, que serão brevemente descritas nesta seção introdutória e 

melhor detalhadas nas seções seguintes deste capítulo. 

A primeira etapa consiste na delimitação das alternativas que se deseja 

comparar, na obtenção de um grupo de informações suficientes para subsidiar a análise 

e no cálculo de viabilidade das alternativas isoladamente. Essa etapa vai da definição 

das premissas básicas até os primeiros resultados serem obtidos. 

O primeiro fator de análise nesta etapa são os dados obtidos a partir dos leilões 

de blocos e áreas produtoras de gás natural, os dados de investimentos em cada 
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alternativa, a definição das fontes de renda de cada alternativa e a determinação dos 

padrões de comparação entre as alternativas. 

A base de dados com custos e dados técnicos deve ser organizada e padronizada 

de modo a permitir a realização da comparação entre as alternativas na segunda etapa. 

São definidas em quais alternativas a produção bruta de gás requer o processamento e 

as linhas gerais do investimento são definidas. São calculados os custos agregados de 

investimento (Capital Expeditures, Capex) e de operação (Operational Expeditures, 

Opex) para as alternativas.  

Para este exercício foram escolhidas três alternativas: um gasoduto ligando a 

região produtora à malha de gasodutos de transporte mais próxima, uma fábrica de 

amônia e uma usina termelétrica com ciclo combinado, ambas no local de produção. Na 

seção 4.1 serão detalhadas essas três alternativas. 

A alternativa dutoviária recebe uma ênfase neste estudo, de modo que as 

condições de instalação de gasodutos de transporte são analisadas com relativo 

aprofundamento. Na primeira etapa é determinado o traçado preliminar do gasoduto 

proposto, utilizando mapas e considerando faixas de rodovias e ferrovias existentes. É 

calculado o diâmetro preliminar do gasoduto. 

Após a obtenção dos dados das três alternativas, inclusive a simulação de 

gasodutos, a primeira etapa se encerra com o cálculo do cálculo do Valor Presente 

Líquido (VPL) para cada alternativa. 

Na segunda etapa, a comparação das alternativas é feita a partir do VPL obtido 

para cada alternativa, seguido de uma análise do impacto da inserção de impostos sobre 

cada alternativa. As alternativas que apresentarem VPL positivo são consideradas 

viáveis, enquanto alternativas com VPL negativo são consideradas inviáveis. A 

alternativa com o maior VPL é considerada a mais atrativa. Foi considerada a mesma 

taxa de atratividade (TMA) para todas as alternativas. 

Obtido esse resultado, calcula-se o impacto dos impostos sobre as alternativas, 

verificam-se quais alternativas mantêm-se atrativas, e observa-se o resultado da 

alternativa dutoviária. Caso esse resultado seja positivo, aprofunda-se a simulação do 

duto isolado e essa alternativa é indicada aos estudos de projeto conceitual. Caso o VPL 

do gasoduto seja negativo, analisam-se as alternativas associadas ao gasoduto da 

terceira etapa. 
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Na terceira etapa, que envolve o aprofundamento da alternativa dutoviária, é 

feito o detalhamento da modelagem de simulação, integrando o novo duto à malha 

dutoviária existente na região em estudo. 

Em todas as alternativas em que houve necessidade de dimensionamento de 

gasodutos, inclusive na primeira etapa, foi realizada a modelagem dos gasodutos no 

software simulador Pipeline Studio, da Energy Solutions, versão 3.4.1.0. Para efeito 

deste trabalho, o termo simulação equivale a modelar gasodutos, elaborar rodadas e 

obter resultados do modelo da malha criado no Pipeline Studio. Não foram utilizadas 

neste trabalho modelagens anteriores de outros trabalhos. A modelagem de gasodutos 

envolveu o uso do software para a criação de um gasoduto ou de uma malha de 

gasodutos a partir da inserção de dados e da tomada de decisão a respeito dos seguintes 

aspectos: 

1) Definição dos parâmetros termodinâmicos de cálculo do modelo (equações 

de estado, de cálculo de fator de atrito, inserção das características do gás, 

critérios de convergência do modelo, etc.). 

2) Dados de engenharia dos gasodutos (rugosidade, espessura, extensões de 

cada trecho do gasoduto, válvulas, estações de compressão, etc.). 

3) Interligações entre dutos e instalações complementares. 

4) Condições de contorno de escoamento (pressões máximas e mínimas, 

vazões nos pontos de entrega e recebimento). 

Essa modelagem realizada na terceira etapa é bastante complexa, por exigir o 

esforço de emular a operação da malha existente. Consequentemete, exige maior 

esforço computacional para a convergência do modelo em função da maior 

complexidade matemática. 

No caso da região escolhida neste trabalho, foi feita a modelagem do Gasbol 

desde a fronteira com a Bolívia, incluindo as estações de compressão, principais 

válvulas, pontos de entrega, de recebimento e as condições de escoamento da malha 

existentes. A interface com a malha da TAG foi caracterizada pelos pontos de 

transferência de custódia de Paulínia, Guararema e Jacutinga. 

Ainda na terceira etapa é feita nova análise de viabilidade, que associa o 

gasoduto dimensionado com outras tecnologias. Investigam-se aqui hipóteses 

econômicas e de engenharia a respeito da viabilização de empreendimentos de dutos. 

Desse modo, verifica-se o impacto sobre o VPL dos dutos quando este empreendimento 

é associado com sistemas de Estocagem de Gás Natural (ESGN) e Mini Plantas de 
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Metanol. Essas duas novas análises são denominadas neste exercício de alternativas 

associadas e a terceira etapa se encerra com a análise de viabilidade dessas alternativas 

associadas ao gasoduto dimensionado ao longo desse exercício. A Figura 23 identifica 

o procedimento adotado nesse estudo. 

 

 

Figura 23: Procedimento metodológico.  
Fonte: Elaboração Própria 

 

Observa-se que a segunda etapa avalia comparativamente e de maneira 

simplificada a viabilidade de construção de gasodutos de transporte para atendimento 

de demandas distantes do ponto de ocorrência do recurso em relação à oportunidade de 

monetizar o recurso no local de ocorrência.  

A terceira etapa propõe soluções que visam a aumentar a atratividade da 

construção de gasodutos de transporte. Essa proposta parte da ideia de que a expansão 

da malha dutoviária de transportes pode possibilitar o desenvolvimento econômico 

além das novas regiões produtoras favorecendo também as regiões próximas ao traçado 

do gasoduto. No presente exercício foram propostas duas alternativas associadas a 

gasodutos. As duas tecnologias ainda não foram aplicadas comercialmente no Brasil, o 

que justifica o interesse deste trabalho em sistemas de ESGN e Miniplantas de Metanol. 

No entanto, poderiam ser utilizadas quaisquer tecnologias que fossem entendidas como 
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potencialmente vantajosas para o aumento da atratividade do investimento em 

gasodutos.  

Não foram testadas nesse trabalho condições de alavancagem de recursos de 

financiamentos. Tampouco foram considerados custos de depreciação ou de 

descomissionamento para as alternativas. 

A partir do exercício realizado neste trabalho, espera-se auxiliar o 

aprimoramento de políticas de desenvolvimento da indústria de gás natural de modo a 

identificar polos de atratividade para a construção de gasodutos ou de outros 

empreendimentos que utilizem gás natural. Nas seções seguintes serão detalhados os 

procedimentos adotados no desenvolvimento da metodologia para cada alternativa. 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA – ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

Esta é a etapa inicial da metodologia e compreende desde a definição das 

premissas básicas do estudo, passa pela definição das alternativas termina com a 

obtenção dos resultados de VPL para cada alternativa. 

A definição de alternativas para aproveitamento de recursos de gás natural 

envolve uma decisão de aspectos técnicos e econômicos e desde a exploração dos 

recursos esses aspectos podem ser analisados. A cadeia de gás natural envolve diversos 

setores, como a cadeia produtiva de petróleo, gás e derivados, os serviços de transporte 

e distribuição, a geração de eletricidade, a indústria e os consumidores residenciais. 

Diversos fatores estão relacionados com a escolha de uma alternativa de 

monetização, entre eles: as condições geográficas de acesso ao campo; as condições 

geológicas do reservatório e as de produção, tais como pressão, temperatura e vazão de 

produção; a característica do gás a ser comercializado e a qualidade dos produtos 

ofertados ao mercado; a localização do campo produtor (ponto de oferta) e a dos 

consumidores (pontos de demanda); o acesso a redes de transporte e comunicação; o 

licenciamento ambiental e os impactos sociais, políticos e econômicos. 

Sabe-se que todos os aspectos anteriores são de grande relevância para a 

viabilização de qualquer empreendimento. No entanto, a realização de análise 

aprofundada de todos esses aspectos envolve muitas vezes custos elevados para serem 

realizados em uma etapa preliminar de decisão. Por essa razão, esse estudo pretende 

realizar um exercício em que as alternativas são comparadas de maneira isonômica, de 

modo a suportar a tomada de decisão de um agente econômico que disponha do 
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fornecimento de gás natural e tenha a intenção de realizar uma atividade que melhor 

remunere o seu esforço de investimento.  

O método comparativo estabelecido neste trabalho determina alternativas que 

sejam consideradas típicas para cada modalidade de aproveitamento do gás natural, 

calcula o custo padronizado para cada uma e as compara por meio de uma análise 

financeira simplificada. O resultado estabelece qual alternativa tende a remunerar 

melhor o esforço de investimento realizado. As informações aqui geradas encontram-se 

na primeira fase do ciclo de vida de um empreendimento, que é a análise de 

oportunidades (FREIRE, 2009). Essa fase busca reunir as informações iniciais sobre 

um empreendimento de modo a viabilizar a obtenção de recursos que irão permitir o 

maior desenvolvimento do projeto. Como resultado, esta etapa permite a obtenção de 

custos agregados de investimento (Capital Expeditures, Capex) e de operação 

(Operational Expeditures, Opex) das alternativas estudadas. 

O exercício desenvolvido neste estudo notadamente implica a assunção de 

diversas premissas simplificadoras; no entanto, ao seu final, espera-se ser possível 

apontar tendências que indiquem quais as alternativas podem ser mais atrativas ao 

investimento. No caso específico de dutos, espera-se ainda obter resultados que ajudem 

a explicar o relativamente baixo interesse de agentes privados na construção de 

gasodutos após a lei do gás (lei 11.909/2009) e auxiliar o aprimoramento de políticas de 

desenvolvimento da indústria de gás natural. A seguir serão descritas as principais 

premissas assumidas neste trabalho. 

Visando a padronização do exercício de escolha de alternativas, este trabalho 

propõe a adoção de uma vazão fixa de Gás Natural para a análise comparativa. Desse 

modo, será investigada qual alternativa é capaz de monetizar o investimento em 

produção na mesma quantidade de gás natural produzida. Cada alternativa que utilizar a 

quantidade de gás proposta venderá um único produto, cuja renda será responsável por 

contabilizar o retorno do investimento. O limitante desta vazão será a capacidade de 

processamento de uma unidade de processamento típica, como será definido na seção 

4.1.1. 

Adotou-se a premissa de que a região escolhida deve potencialmente dispor de 

recursos de gás natural, mas não deve ter tradição na indústria de exploração e 

produção de óleo e gás. Dessa maneira, deve ser escolhida uma região que não dispõe 

de infraestrutura de processamento, escoamento, transporte ou beneficiamento de gás. 

Isso significa que o empreendimento parte de condições green field e toda 
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infraestrutura deverá ser construída. Assim, a partir do resultado da 12ª rodada de 

licitações de blocos e áreas (ANP, 2013b), foi escolhido o campo de Barra Bonita (PR), 

localizado na Bacia do Paraná, para a realização deste estudo. No estudo de caso 

realizado no Capítulo 5 os aspectos regionais desta escolha serão detalhados. 

Os dados gerais obtidos para a análise de alternativas são basicamente os dados 

de custos (Capex e Opex), os dados de geração de renda (preços dos produtos e 

serviços) e os dados técnicos de infraestrutura (características das unidades, 

capacidades de produção, tipo de produtos gerados, etc.). Adicionalmente, foram 

obtidos dados e índices financeiros para padronização de valores e ajustes para a data 

base definida neste trabalho, que é o mês de novembro de 2014. 

Dados referentes a custos são estratégicos para empresas e por isso os agentes 

costumam ser cautelosos quanto à sua divulgação. A base de dados de investimentos 

foi obtida de diversas fontes diferentes, mas preferencialmente optou-se por dados 

fornecidos pelo governo brasileiro na página do Programa de Aceleração do 

Crescimento, do Governo Federal (PAC, 2010; PAC 2, 2014). Adicionalmente, foram 

utilizados dados de empresas, outros governos, estudos acadêmicos ou de organizações 

internacionais. A metodologia adotada foi do tipo top-down, partindo de dados 

agregados disponíveis de investimentos, uma vez que se busca investigar implicações 

econômicas de políticas amplas para o uso do setor de gás natural e as interações entre 

os setores. Por um lado, essa abordagem proporciona flexibilidade de análise e o uso 

associado de diversos outros métodos, tal como a modelagem e simulação de dutos. Por 

outro, sabe-se que essa abordagem agregada limita o detalhamento tecnológico para as 

alternativas estudadas (GREENING et al. 2007). 

Considera-se para o estudo comparativo que os custos para a obtenção dos 

recursos serão independentes da alternativa de monetização escolhida. Por essa razão, 

esse estudo considera o gás bruto disponibilizado “na boca do poço” e não tratará de 

custos da etapa de exploração e produção do gás. Os eventuais custos de processamento 

serão contabilizados em cada alternativa. 

No caso dos custos operacionais para as alternativas é feita uma investigação 

das peculiaridades de cada alternativa, de modo a evitar que sejam feitas simplificações 

indevidas e que o preço do gás crie distorções nas comparações onde o Opex tem 

grande peso na composição de custos. 
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Como mencionado anteriormente, considera-se que as rendas obtidas para cada 

alternativa serão decorrentes de apenas uma fonte, seja um produto ou um serviço, que 

utilizará a mesma vazão fixa de gás natural de 7,5 milhões de m3/dia.  

Para os efeitos deste estudo, considera-se uma Unidade de Fertilizantes 

Nitrogenados (UFN) que obterá rendas exclusivamente da venda de amônia; um 

gasoduto de transportes interligado ao ponto da malha que estiver localizado à menor 

distância possível do ponto de produção dos recursos e que obterá renda 

exclusivamente da tarifa de transporte; e uma usina termelétrica com cogeração que 

(UTE) venderá eletricidade ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

A Tabela 7 apresenta um resumo de como ocorre a remuneração de cada um dos 

empreendimentos. Considera-se que o mercado irá remunerar os empreendimentos nos 

valores calculados anteriormente e que toda a produção será vendida.  

 
Tabela 7: Categorização dos empreendimentos e das remunerações. 

Empreendimento Produto/Serviço Modo de remuneração Valor Unidade 
Gasoduto  Transporte GN Tarifa de transporte 2,66 US$/MM Btu 

Termelétrica Energia elétrica Preço de lance do LEN 206,5 R$ /MWh 

Fábrica de amônia  Amônia Valor de Mercado 1532,05 R$/t 

Fonte: FIRJAN (2011), FERTECON (2015), EPE (2014). 

 

Os dados de investimento obtidos para cada alternativa não estão ajustados à 

capacidade de consumo de gás natural estabelecida neste trabalho. Portanto, ajustes de 

escala devem ser feitos para a comparação que se deseja realizar. As condições de 

contorno adotadas para cada alternativa serão tratadas nos subitens 4.1.1 a 4.1.4. Em 

todas as alternativas foi considerada a operação 330 dias por ano, dadas paradas para 

manutenção. O gasoduto, excepcionalmente, dada suas características operacionais, foi 

considerado operando 365 dias por ano. 

Padronizadas as alternativas e seus custos globais, é feita uma análise de escala. 

Enquanto para algumas opções a capacidade total de oferta de uma UPGN pode ser 

considerada uma vazão excessiva, para outras pode ser uma condição mediana. Assim, 

deve-se ponderar sobre a razoabilidade dos resultados obtidos. Sabe-se que o aumento 

ou a diminuição de escala de uma planta industrial não é diretamente proporcional aos 

seus custos. Desse modo, onde não foram obtidos dados primários na escala utilizada, 

foram utilizados fatores que ajustassem essa relação entre custos e escala. 

É frequente que os valores de custos e preços utilizados na construção de uma 

base de dados estejam relacionados a épocas diferentes. Desse modo, a definição de 
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uma data base para referência dos valores monetários é necessária para uma 

padronização de custos. Em todo o trabalho, a data base atualizada foi o mês de 

novembro de 2014. Igualmente, é necessário que valores obtidos em datas diferentes da 

data base sejam atualizados por meio de índices econômicos. As referências de Capex 

foram atualizadas a partir do Índice Nacional da Construção (INCC) obtido em FGV 

(2015). No caso de preços de serviços e produtos, o índice utilizado para padronização 

na data base foi o IGP-M (FGV, 2015). Por fim, foi calculado o câmbio médio do mês 

de novembro de 2014, em reais por dólar, de R$ 2,55/ US$ nas situações em que foram 

necessárias conversões de moeda. 

 

 

4.1.1 PROCESSAMENTO 

 

O processamento de gás natural consiste em adequar as características do gás 

natural produzido por meio da separação dos componentes do gás, atingindo uma 

especificação adequada ao uso. O gás processado, também denominado gás seco, deve 

ser separado das demais das frações do gás natural para ser comercializado em 

território brasileiro, de acordo com a Resolução ANP nº 16/2008 (ANP, 2008b). 

Os sistemas de processamento apresentam características e complexidades 

diversas e podem ser classificados quanto aos processos termodinâmicos utilizados 

(SANTOS, W.G, 2013). Os processos mais correntemente utilizados são os seguintes: 

processos com base no efeito Joule-Thompson, processo de refrigeração simples, 

processo de absorção refrigerada e processo de turbo-expansão. Pode-se também 

combinar os processos mencionados, a depender da característica do gás a ser 

processado e a especificação que se quer obter. Para os estados localizados no Centro-

Oeste, Sudeste ou Sul do Brasil, esta última a região onde se encontra bacia escolhida 

para este estudo, a Resolução ANP nº 16/2008 determina que o gás especificado 

(processado) tenha, no mínimo, 85% de metano e, no máximo, 12% de etano, 6 % de 

propano, 3% de butano e de hidrocarbonetos mais pesados. A parcela de oxigênio não 

pode ultrapassar 0,5% da composição e os gases inertes (gás carbônico e nitrogênio) 

devem ser menores que 6,0%. 

A capacidade diária de oferta de gás natural como insumo a ser monetizado foi 

fixada com base na referência a capacidade de um trem de tratamento da Unidade de 
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Caraguatatuba - UTGCA (PAC2, 2015). Para todas as alternativas foi definida a vazão 

máxima de gás produzido de 7,5 MM m3/d. Naquelas em que o processamento é 

aplicável, foi considerado o custo de instalação de UPGN. Nas alternativas que 

dispensam o processamento, esse custo não foi incorporado.  

Dessa maneira, a oferta foi adotada para o dimensionamento do duto associado 

a uma UPGN e a uma UFN associada a uma UPGN. A mesma vazão foi utilizada para 

as UTE, que dispensa UPGN.  

Foi aplicado um fator global de processamento ao gás natural, de modo que a 

vazão diária ofertada após o processamento resulta menor que a capacidade de 

processamento. Esse fator considera a média geral nacional de processamento e foi 

calculado a partir dos dados globais de processamento no País obtidos do Anuário 

Estatístico da ANP (2013), tomando-se a seguinte relação: 

 

�� =
 !

 "
      (1) 

 

Onde, 

Fp = Fator de processamento 

Vp = Volume de Gás Processado 

Vs = Volume de Gás Seco  

Para efeito dos cálculos de investimento e renda bruta não foram considerados 

os ganhos eventuais com a venda das frações mais pesadas do gás natural (etano, GLP 

e C5+). 

No caso das alternativas estudadas, a instalação de uma UPGN pode ser ou não 

necessária, a depender das condições técnicas de cada alternativa: 

• Para a instalação de dutos de transporte, há a necessidade de UPGN, 

preferencialmente próxima ao local de produção do gás, uma vez que apenas gás 

especificado pode ser transportado na malha brasileira de acordo com a resolução ANP 

nº 16 de 17/06/2008. 

•  Para o fim químico de geração de gás de síntese para posterior 

fabricação de fertilizantes, considerou-se que o gás natural também deve passar por 

processamento e que esse custo deve ser somado ao custo da fábrica de fertilizantes 

(TOLMASQUIM et al, 2003). Essa necessidade será detalhada na seção 4.1.3. 
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• Considerou-se que a usina termelétrica pode dispensar um sistema mais 

elaborado de tratamento de gás, dadas as condições adotadas por MPX-Eneva (2012). 

Para a normalização dos dados, os empreendimentos tiveram suas capacidades 

interpoladas para o consumo da vazão de gás definida neste estudo (7,5 milhões de 

metros cúbicos de gás por dia), assim como os custos de cada investimento. A seguir 

serão tratadas as adequações técnicas feitas a cada uma das alternativas estudadas. 

 

4.1.2 ALTERNATIVA A: GASODUTO DE TRANSPORTE 

 

A Lei 11.909 de 2009 define que "Gasoduto de Transporte é o gasoduto que 

realize movimentação de gás natural desde instalações de processamento, estocagem ou 

outros gasodutos de transporte até instalações de estocagem, outros gasodutos de 

transporte e pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição de gás 

natural, ressalvados os gasodutos de escoamento, transferência e distribuição" 

(BRASIL, 2009a). 

O serviço de transporte de gás natural, por sua vez, é remunerado a partir de 

uma tarifa, que é cobrada pelo transportador aos agentes carregadores, proprietários do 

gás que o desejem transportar. Considerou-se neste estudo que o valor do serviço de 

transporte independe da distância percorrida pelo gasoduto. 

O diâmetro do gasoduto foi calculado desconectado da malha nesta etapa 

inicial. A partir da vazão de gás a ser transportada, verifica-se o melhor diâmetro do 

duto que atendam as condições de perda de carga entre 15 a 25 kPa/km 

(MOHITPOUR, 2007), dadas as condições de pressão de oferta e pressão mínima de 

demanda do ponto de entrega. Não foram considerados pontos de entrega ao longo do 

duto nem estações de compressão ao longo do traçado. 

Para que ocorra oferta de gás natural na malha de transporte brasileira, o gás 

deve ser tratado. A necessidade de processamento decorre das especificações definidas 

pela ANP para o transporte de GN (resolução ANP nº 16 de 17/06/2008). Isso exige 

que o projeto de dutos isolados considere a instalação de uma Unidade de 

Processamento de Gás Natural (UPGN).  

Considerou-se que o gasoduto interliga a região de oferta após uma UPGN à 

estação de compressão existente na malha de transporte que seja mais próxima do 
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campo produtor. A Figura 24 mostra a instalação da UPGN sobre o campo produtor e a 

interligação do novo gasoduto de transporte com um gasoduto existente. 

 

 

Figura 24: Interligação de novo gasoduto a gasoduto existente 
 

 

O traçado do duto foi determinado por meio de mapas da região, considerando 

faixas existentes de rodovias desde o campo produtor de gás natural até a interligação à 

malha. Pretende-se com essa premissa reduzir eventuais dificuldades com 

licenciamentos, travessias de regiões alagadas, e outras dificuldades de determinação 

de traçado, uma vez que esses fatores implicam aumento significativo de custos. O 

aprimoramento do traçado, a inclusão de estações de compressão24, os estudos de 

demanda detalhados e a criação de pontos de entrega ao longo do gasoduto foram 

considerados etapas posteriores ao presente estudo e não foram considerados neste 

trabalho.  

Para essa alternativa, foi calculado o custo médio do duto em US$ por metro 

construído de duto e por diâmetro nominal (US$/m.pol). Esse valor permite a 

                                                           

 

24
 A decisão de colocação de estações de compressão em um gasoduto exige a análise econômica que 

deve dispor de dados de custos detalhados de construção de gasodutos e de estações de compressão 

que não foram possíveis de ser obtidos.  
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extrapolação dos custos de dutos com valores conhecidos para estimar os investimentos 

calculados para um novo duto.  A Tabela 8 mostra os custos utilizados como referência. 

 

Tabela 8: Custos Globais de Gasodutos no Brasil 
Empreendimento Extensão (km) Vazão 

máx. 
(MM 
m3/d) 

Diâmetro 
(in) 

PMOA 
(Kgf/cm2) 

Investimento 
(MM R$) 

GASFOR II 83 5 20 100  R$              
316,16  

GASAN II 38 7,1 22 100  R$              
140,03  

GASPAL II 60 12 22 100  R$              
272,71  

GASDUC III 179 40 38 100  R$           
2.500,00  

GASCAC 949 20 28 100  R$           
3.500,00  

Itaboraí-
Guapimirim 

11 17 24 100  R$              
114,30  

Fonte: PAC (2010), PAC 2 (2015), EPE (2014). 

 

Observa-se que há significativa variação de custos em relação à extensão dos 

gasodutos. Alguns gasodutos exigem técnicas mais complexas de construção, como 

túneis e furos direcionais. A premissa simplificadora do uso do valor de US$/ m.pol 

aplicada neste estudo implica desvios do cálculo de gasodutos reais e só deve ser usada 

em análises bastante preliminares, quando não se dispõe de dados reais de dutos. Por 

essa razão, devem-se avaliar os usos de valores médios, eventualmente eliminando 

dutos que representem pontos atípicos. Quando se pretende obter resultados mais 

precisos sobre custos de dutos, em geral essas analogias não se aplicam. Por isso, neste 

contexto, devem-se desenvolver aspectos construtivos e de engenharia para obter um 

detalhamento maior do investimento. 

No caso da decomposição de custos da tarifa de distribuição e estimativa de 

valores de transporte de gás, foram utilizadas as referências fornecidas na Tabela 7 por 

FIRJAN (2011) e na Tabela 2 por EPE (2014c). Esses valores foram corrigidos de 

acordo com a data base pelo IGP-M. 

 

4.1.2.1 SIMULAÇÃO SIMPLIFICADA 
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Ainda na primeira etapa, foram elaboradas simulações simples com dutos 

isolados. Nessas simulações foram utilizadas diversas condições de escoamento e 

diversos diâmetros de dutos para verificar as perdas de carga e eliminar os diâmetros 

fora da faixa recomendada por MOHITPOUR (2007), que é de 15 a 25 kPa/km. Foram 

testados diâmetros entre 18 a 28 polegadas em trechos retos de tubulação sem estações 

de compressão.  

Foram realizadas 83 simulações em condições diferentes nesta etapa. As 

condições gerais de simulação usadas em todo o trabalho encontram-se na Tabela 9: 

 

Tabela 9: Condições gerais de simulação. 

Condição 
Característica/ 

Correlações utilizadas 

Condição de escoamento 
Escoamento permanente 

unidimensional axial, isotérmico, 
monofásico. 

Equações de estado para cálculo do fator 
de compressibilidade: 

SAREM (dispensa o uso de 
composição do gás) 

Equação para o cálculo de fator de atrito: Colebrook-White 
Viscosidade LGE 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

As condições de escoamento adotadas consideram o gás especificado, portanto 

com baixo teor de umidade, escoando em dutos e a temperaturas razoavelmente 

constantes e com baixa variação das propriedades ao longo do tempo.  

A equação de Colebrook-White, combina os regimes de fluxo parcialmente 

turbulento e totalmente turbulento para o cálculo de fator de atrito e de vazões. É uma 

equação usada para sistemas com diâmetros entre médio e alto, além de grandes vazões 

e pressões. (MOHITPOUR, 2007). A equação de Colebrook-White foi adotada nesse 

estudo, em virtude da segurança dos seus resultados, e da vasta gama de sua aplicação 

que é útil, dada a imprecisão das informações de que se dispõe na etapa de análise de 

oportunidades. 

As equações de estado são correlações termodinâmicas que descrevem o 

comportamento de substâncias puras ou de misturas de substâncias no estado gasoso 

em determinadas condições de Pressão e Temperatura. A correlação de Sarem 

corresponde a uma curva de ajuste polinomial de estados correspondentes às relações e 

as condições de pressão e temperaturas reduzidas estabelecidas na figura de Katz 

(MOHITPOUR, 2007d) para gases e mistura de gases. A correlação desenvolvida por 
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SAREM em 1961 aplica-se tanto a substâncias puras quanto a misturas. (OLIVEIRA, 

A.P, 2011) e tem a vantagem de dispensar a composição do gás no seu cálculo. 

A viscosidade em escoamentos compressíveis a altas e médias pressões costuma 

apresentar baixa variação. A Equação LGE (Lee, Gonzalez e Eaking) costuma ser 

utilizada para a determinação da viscosidade em escoamentos compressíveis de gases e 

foi a escolhida para este trabalho e nas etapas posteriores. 

 

 

4.1.3 ALTERNATIVA B: USINA TERMELÉTRICA (UTE) 

 

Existem no Brasil duas modalidades de contratação de energia elétrica (CCEE, 

2012). A primeira modalidade é a venda de quantidade de energia elétrica e a segunda é 

a venda de disponibilidade de energia elétrica. A primeira modalidade aplica-se às 

hidrelétricas, quando os produtores arcam com os riscos hidrológicos. A segunda 

modalidade aplica-se à maior parte das demais formas de geração, inclusive as 

termelétricas a gás natural, e os custos decorrentes dos riscos hidrológicos serão 

assumidos pelo gerador de eletricidade com possibilidade de repasse para o consumidor 

final. Neste estudo, considera-se a modalidade por disponibilidade de energia elétrica, 

uma vez que se trata de usinas termelétricas a gás natural.  

Os custos da energia atrelada a um contrato por disponibilidade de usinas 

termelétricas são definidos nas regras de comercialização de energia elétrica (CCEE, 

2012): 

O custo é composto por duas parcelas, uma fixa e outra variável. A parcela fixa 

representa valor de remuneração anual da usina apresentado pelo vendedor no leilão de 

energia nova, expresso em reais por ano, que inclui, dentre outros, a critério do 

vendedor25: (i) custo e remuneração do investimento (taxa interna de retorno); (ii) 

custos de conexão e uso do sistema de distribuição e transmissão; (iii) custos 

decorrentes do consumo de combustível, da operação e da manutenção da usina que 

correspondem à declaração de inflexibilidade; (iv) custos de seguros e garantias da 

                                                           

 

25
 No caso em referência, o vendedor é o agente que produz eletricidade, o proprietário da UTE que 

participa dos leilões de energia nova. 
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usina e dos compromissos financeiros do vendedor; e (v) tributos e encargos diretos e 

indiretos necessários à execução do objeto do contrato. 

A parcela variável é obtida pela geração do empreendimento flexível ao Custo 

Variável Unitário - CVU. O CVU é composto de duas parcelas: 

 

CVU = Custo de combustível + Custo de Operação e manutenção  (2) 

 

Para a comercialização de energia foi considerado o preço de lance do Leilão de 

Energia Nova A-5 (EPE, 2014), assim como o Capex (capacidade instalada) de uma 

usina termelétrica no Brasil. Neste último leilão venceram duas termelétricas de 

potência nominal de 1280 MW. Como referência comparativa, foram usados valores 

globais obtidos em IEA (2010). O cálculo do sistema de termelétricas deste trabalho 

envolveu a extrapolação desse valor para a vazão de gás disponível de 7,5 milhões de 

metros cúbicos por dia. Foi calculado o consumo específico e a disponibilidade da nova 

termelétrica a partir dos valores médios das UTE de ciclo combinado existentes (MME, 

2015). 

O arranjo desta alternativa considera uma UTE instalada na região do campo 

produtor de gás natural, interligada ao SIN e vendendo a parcela variável de sua energia 

com valor de CVU da UTE Maranhão III (EPE 2013a), que foi contratada com o índice 

de inflexibilidade de 50%. Essas mesmas condições de inflexibilidade foram adotadas 

para a UTE calculada neste trabalho. A Figura 25 mostra a instalação considerada. 

 

Figura 25: UTE interligada ao SIN sobre campo produtor de Gás Natural. 
Fonte: Elaboração Própria. 



73 

 

 

 

Entende-se que este arranjo dispensa a instalação de gasodutos de transporte e 

unidades de processamento de gás natural, uma vez que a UTE usará o gás não 

especificado. 

Depois de obtido o resultado, é feita uma avaliação da escala obtida em relação 

ao parque termelétrico a gás brasileiro, analisando o desvio em relação ao tamanho 

médio de uma UTE no País. 

 

 

4.1.4 ALTERNATIVA C: FÁBRICA DE FERTILIZANTES (UFN) 

 

Para a UFN, foi adotada como premissa a instalação de uma fábrica que 

produza unicamente amônia por meio do processo Haber (TOLMASQUIM et. al, 

2003). A reação envolvida nesse processo utiliza hidrogênio e nitrogênio como 

matérias-primas na presença de um catalisador à base de ferro: 

 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3     (3) 

 

O suprimento de nitrogênio é obtido do ar, enquanto o de hidrogênio pode ser 

proveniente de diversos processos como, por exemplo, a reforma a vapor do gás 

natural, que utiliza as seguintes reações. 

 

CH4 + H2O↔ CO + 3H2    (4) 

CO + H2O ↔CO2 + H2    (5) 

CO + 3H2 ↔CH4 + H2O    (6) 

 

O consumo específico nesse processo é de 14.660 BTU de gás natural/lbm de 

amônia produzida, o que corresponde a 50 % do consumo energético total da planta 

(TOLMASQUIM et al, 2003).  

 

Nesta alternativa foi considerada a construção de uma fábrica de amônia na 

região do campo produtor de gás natural. Como o insumo de produção de amônia é o 
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metano, foi considerada a necessidade de construção de uma unidade de processamento 

para esse fim. Não foi considerado trecho de gasoduto de transporte, uma vez que a 

fábrica está localizada próxima ao campo produtor. Como referência de escala serão 

usadas informações das undades instaladas atualmente em em instalação. A Tabela 10 

mostra as fábricas de amônia no País. 

 
Tabela 10: Fábricas de amônia no País 

Unidade/UF Proprietário Capacidade de produção 
de amônia (t/a) 

Laranjeiras/SE Petrobras 412.500 
Camaçari/BA Petrobras 429.000 
Cubatão/SP (Fosfértil) 191.000 

Araucária/PR (Fosfértil) 438.000 
Total Existente  1.470.500 

UFN V Petrobras 519.000 
UFN III Petrobras 70.000 

Total Previsto  2.059.500 
Fonte: SENADO, 2009 

 

No aspecto de distribuição do produto, foi considerado que a amônia produzida 

nessa fábrica concorre com a amônia que seria importada com a finalidade de produzir 

fertilizantes. Desse modo, entende-se que a amônia produzida no Brasil atenderia ao 

mercado regional próximo ao campo produtor em um raio de 200 km. A Figura 26 

mostra o arranjo configurado para esta alternativa. 

 

 

Figura 26: Fábrica de amônia instalada na região do campo produtor de gás natural. 
Fonte: Elaboração Própria. 
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O preço de comercialização de amônia foi retirado de FERTECON (2015) para 

a América e Caribe (US$ 600,0/t) e comparado com a movimentação de importação em 

Aliceweb (2015). O preço internacional referenciado em novembro de 2014 foi 

considerado o preço no porto de Paranaguá (não foram considerados fretes marítimos) 

e utilizado para compor o preço da amônia internado. O custo de oportunidade para a 

produção de amônia no interior do Paraná foi construído a partir do preço internacional 

de amônia convertido para reais, somado ao custo de frete do porto de Paranaguá até o 

campo produtor (SINDIVAPA, 2013). Adicionalmente, foi descontado desse valor o 

custo do frete de venda da amônia que seria produzida nacionalmente. O resultado 

dessa conta é o preço que compõe a renda bruta decorrente do investimento em UFN.  

A capacidade de produção de amônia referente a vazão de 7,5 milhões de 

metros cúbicos de gás por dia foi reduzida após o processamento e o investimento  

(CAPEX) necessário para construção de uma unidade que consumisse o metano foi 

obtido a partir da extrapolação dos dados de Capex obtidos para a UFN III (MME, 

2015). O cálculo da vazão de metano puro foi obtido a partir da aplicação do fator de 

processamento que especificasse o gás natural metano a 85 % e a seguir considerou-se 

que a corrente de metano seria separada dos demais componentes do gás natural 

especificado para produção de amônia. Finalmente, considerou-se que 50% do gás 

natural é  utilizado com fins energéticos (TOLMASQUIM, 2003) e, portanto, apenas os 

50% restantes do gás natural são disponibilizados como insumo para a fabricação de 

amônia. Foram considerados 330 dias de operação ao ano, em função de paradas 

programadas para manutenção. 

Os custos operacionais da UFN foram obtidos de IPL (2013), e excluem os 

custos com o gás natural. Obteve-se o custo opercaional com gás natural para a UFN a 

partir de EPE (2014). Considerando as projeções futuras de produção, o preço do gás 

utilizado para o OPEX de UFN considerou 80% de gás convencional e 20% da 

produção de gás não convencional. Não foi considerada margem de lucro de 

processamento. Entende-se neste trabalho que as UPGNs representam apenas custos e 

não geram lucros. 

Assim como nas alternativas anteriores, depois de obtido o resultado, é feita 

uma avaliação da escala obtida em relação ao parque de fábricas de amônia instalado 

no País. 
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4.2 SEGUNDA ETAPA - ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Esta etapa consiste em verificar e comparar os resultados obtidos do cálculo do 

valor presente líquido (VPL) para cada uma das três alternativas anteriormente 

estudadas. A alternativa que obtiver o maior VPL será considerada a melhor entre as 

estudadas. Essa comparação foi feita em duas situações. Primeiro considerando apenas 

os valores brutos e posteriormente considerando a incidência de impostos. 

Para a comparação, considerou-se que os fluxos de caixa simples dos 

empreendimentos iniciam-se no mesmo ano (ano 1) em todas as alternativas. No caso 

de alternativas que necessitam de processamento, o fluxo de caixa da UPGN foi 

iniciado de modo a que esse investimento se encerre junto com a alternativa de 

investimento a que estiver associado o processamento. Desse modo, considera-se que o 

gás processado estará disponível no mesmo momento que a alternativa principal (Duto 

ou UFN) inicia a produzir. 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) utilizada foi composta da seguinte 

maneira: considerou-se o custo de oportunidade a partir da taxa Selic de novembro de 

2014, de 11,75% (BCB, 2015). A essa taxa de referência adicionou-se um fator de risco 

de 2,87% (BNDES, 2015), que é o risco estimado para investimentos em infraestrutura. 

A primeira comparação entre as alternativas foi realizada antes de incidirem 

impostos sobre a renda obtida em cada alternativa. No entanto, sabe-se que a incidência 

de tributos tem grande impacto na decisão de investimento. Por essa razão, após a 

comparação inicial, calculou-se o valor presente líquido dos empreendimentos 

considerando os principais impostos: PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL e ICMS 

(ALEXANDRE, 2013). 

A incidência de impostos pode não ser a mesma para todas as alternativas. Por 

exemplo, o principal imposto incidente sobre os insumos agrícolas é o ICMS (SEAE, 

2011). O setor não recolhe alíquotas de PIS/CONFINS desde 2004. A Lei nº 10.925, de 

23 de julho de 2004, reduziu a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e a 

COFINS incidentes sobre a importação e receita bruta de vendas no mercado interno de 

fertilizantes. Desse modo, para a amônia não há a incidência desses impostos. 

A Tabela 11 mostra como foram considerados os impostos para cada 

alternativa. 
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Tabela 11: Impostos incidentes sobre as alternativas 
 Gasoduto UTE UFN Incidência 

IMPOSTO DE RENDA 25,00% 25,00% 25,00% LAIR26 

CSLL 9% 9% 9% LAIR 
PIS 0 0 0 RECEITA BRUTA 
COFINS 0 0 0 RECEITA BRUTA 
ICMS 12% 12% 12% RECEITA BRUTA 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Considerou-se igualmente que os projetos de geração e transportes enquadram-

se no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – 

REIDI, estabelecida por meio da Lei nº 11.488, de 15.06.2007, e regulamentada pelo 

Decreto nº 6.144, de 03.07.2007, que suspende a exigência da contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS nas aquisições e importações de bens e serviços vinculados 

ao projeto de infraestrutura aprovado, que tenham sido realizadas no período de cinco 

anos contados da data da habilitação de pessoa jurídica, titular do projeto de 

infraestrutura. Assim, de maneira simplificada, os três empreendimentos foram 

considerados isentos de ambos os impostos. Foi considerada a cobrança de ICMS no 

estado do Paraná em novembro de 2014 de 12%, de acordo com a lei estadual 

11.580/1996 e suas alterações (PARANÁ, 2015). 

 

 

4.3 TERCEIRA ETAPA – GASODUTOS ASSOCIADOS TECNOLOGIAS 

COMPLEMENTARES 

 

A alternativa dutoviária recebe destaque neste estudo, de modo que a 

viabilidade de instalação de gasodutos de transporte é analisada com interesse mais 

aprofundado. Por essa razão, após os resultados obtidos na análise comparativa da 

segunda etapa (seção 4.2), esta terceira etapa aprofunda os estudos de infraestrutura de 

gasodutos em dois aspectos.  

                                                           

 

26 LAIR: Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social dobre o Lucro - CSLL. 
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Inicialmente, é feita a modelagem do gasoduto que se quer dimensionar no 

software Pipeline Studio, integrando-o à malha de gasodutos existente. Essa 

modelagem visa a confirmar as características dimensionais do gasoduto que foi 

calculado na primeira etapa (seção 4.1) a partir de uma projeção das demandas e ofertas 

existentes. 

Adicionalmente, a alternativa dutoviária (seção 4.1.2) é associada a duas novas 

soluções técnicas, diversas daquelas que vinham sendo estudadas até o momento. A 

intenção de realizar o exercício dessas associações neste momento do trabalho tem duas 

motivações principais:  

a) Verificar a possibilidade de aumentar o valor de VPL dos empreendimentos 

de gasodutos, de modo a torná-los investimentos mais atrativos nos casos em que 

gasodutos se apresentam como alternativas menos atrativas. 

b) Testar a viabilidade de soluções técnicas de monetização de gás natural que 

não são correntemente exploradas no Brasil. 

 Com base nessas motivações, nesta etapa foi testada a associação de gasodutos 

a duas soluções técnicas: a tecnologia de miniplantas de metanol (MESSIRI, 2006) e a 

tecnologia de sítios de estocagem subterrânea de gás natural (GORAIEB, 2005). Essas 

duas soluções em que ocorrem associações de gasodutos com tecnologias não aplicadas 

comercialmente no Brasil foram nomeadas neste trabalho Tecnologias 

Complementares apenas com intuito didático de caracterizar a situação em que este 

estudo as aplica.  

As alternativas associadas às Tecnologias Complementares baseiam-se em 

testar a hipótese de que ao associar essas tecnologias com projetos de gasoduto pode-se 

melhorar a viabilidade dos gasodutos. Desse modo, a avaliação do resultado obtido será 

feita perante o VPL global obtido da associação da nova tecnologia ao gasoduto e, 

subsidiariamente, será feita uma análise em relação ao payback27  do investimento. A 

escolha dessas tecnologias complementares baseou-se no entendimento de que existe 

demanda pelos produtos ou serviços delas decorrentes.   

                                                           

 

27
 Entende-se por payback, ou critério do período de recuperação, o tempo, em anos, com que o 

empreendimento recupera o investimento realizado (BREALEY, 2003). 
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O consumo de metanol vem aumentando ao longo dos anos no Brasil, no 

entanto a capacidade de produção nacional está estabilizada em 252 mil toneladas por 

ano (FARIAS 2014). Em 2013, as importações líquidas de metanol chegaram a 78,4% 

do consumo (MDIC, 2015). As miniplantas seriam soluções de menor custo para 

criação de demanda em regiões isoladas, a serem posteriormente atendidas por dutos de 

transporte. Nesse aspecto, a associação dessa tecnologia complementar deve ser 

entendida como uma solução criativa para a antecipação de receitas que viabilizem o 

investimento em gasodutos. 

No caso dos sistemas de estocagem subterrânea de Gás Natural (ESGN), estas 

são facilidades que normalmente têm a função de atuar na redução de picos da 

demanda e desempenham papel importante no desenvolvimento de malhas de 

transporte de gás natural, como visto na seção 2.2.3. Não obstante, até o presente 

momento não existem sistemas deste tipo operando comercialmente no Brasil.  

A seguir serão tratadas as tecnologias complementares ao gasoduto que foi 

dimensionado na primeira etapa posteriormente validado com o seu dimensionamento 

integrado à malha existente. As tecnologias complementares obterão renda da venda de 

metanol, para as miniplantas de metanol, e da arbitragem temporal de preços do gás 

natural, para a ESGN, como será visto na seção 4.3.2. 

 

 

4.3.1 TECNOLOGIA COMPLEMENTAR 1: MINIPLANTAS DE METANOL  

 

MESSIRI (2006) realizou um estudo para a implantação de miniplantas de 

metanol em países em desenvolvimento, tendo por base um modelo desenvolvido para 

a Nigéria. Uma planta de metanol tem a escala comercial de 5.000 t/d (ROSCOE, 2006) 

e levaria em torno de 8 anos para entrar em operação, enquanto miniplantas entram em 

operação em 2 anos, com a possibilidade de serem realocadas com relativa facilidade 

gerando um custo adicional de 25% do custo inicial (OLIVEIRA, 2013).  

Desse modo, as miniplantas de metanol não devem ser vistas neste estudo como 

concorrentes às alternativas listadas até agora, mas como meio para a monetização dos 

recursos antes da implantação de uma alternativa, sobretudo gasodutos.  

As miniplantas são adequadas a pequenos agentes que teriam condições de 

vender a produção para a fabricação de biodiesel (OLIVEIRA, 2013), criando sinergia 

entre a cadeia de gás natural e cadeia agrícola. A região da bacia do Paraná é uma 
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região agrícola importante para o Brasil e dispõe de produção de oleaginosas para a 

produção de biocombustível. O Paraná é o segundo produtor de soja do país: 15,9 

milhões de toneladas na safra 2012/2013 (EMBRAPA, 2013). 

As miniplantas de metanol dispõem de sistema pré-tratamento do gás, o que 

dispensaria sistemas complexos de tratamento do gás como UPGN como pode ser visto 

Figura 27: 

 

 

Figura 27: Rota de produção de miniplantas de metanol. 
Fonte: MESSIRI, 2006 

 

A reação envolvida nesse processo utiliza gás natural como matéria-prima para 

a produção de gás de síntese por reforma a vapor (como descrito na seção 4.1.3) e a 

posterior obtenção do metanol, segundo a reação com gás de síntese: 

CO  + 2H2       <=>       CH3OH      (7) 

CO2 + 3H2     <=>     CH3OH + H2O    (8) 
 

A reação (8) é a reação concorrente, que diminui o rendimento da reação 

principal (7). 

Para a Instalação de miniplantas de Metanol, foi adotada como premissa a 

instalação de uma miniplanta de 100 toneladas por dia. Admitiu-se o gás precariamente 

especificado com 79% de Metano e foi usada a proporção de 40,9 mil pés cúbicos por 

tonelada de MeOH (MESSIRI, 2006). Inicialmente, o custo por tonelada de produção 

de uma miniplanta de Metanol foi calculado para a Nigéria. Esses dados internacionais 

de custos foram trazidos para a realidade brasileira de mercado pela aplicação de um 

fator de internação de 1,7 (SILVA, 2013).  

A remuneração virá da venda de MeOH no mercado brasileiro, em razão da 

substituição do produto importado. O preço do metanol foi obtido de METHANEX 
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(2015) e comparado com a importação de metanol brasileira. No ano de 2013, o Brasil 

importou 895 mil toneladas de metanol, com um custo (FOB) de US$ 407,589 milhões. 

(MDIC 2014). 

 O critério para estimar os custos de frete será similar ao critério da seção 4.1.4.  

Foi usado o valor de SINDIVAPA (2013), que se refere a duas vezes a distância 

percorrida entre o porto de Paranaguá e a região de Santa Maria do Oeste. No caso da 

distribuição do produto pelo mercado local foi estimada uma área de influência de 100 

km entre o ponto de produção e os pontos de venda e o valor de frete segue a mesma 

lógica anterior.  

Como na seção 4.1, inicialmente, foi calculado o VPL da associação entre a 

miniplanta de metanol e o gasoduto isenta de impostos.  Posteriormente, foram 

considerados os principais impostos (ICMS, PIS, COFINS). A miniplanta de metanol 

não necessita de UPGN, mas entende-se que a solução dutoviária permanece com a 

necessidade de processamento. A Figura 28 mostra o arranjo configurado para esta 

associação de miniplantas e gasodutos. A miniplanta de MeOH entra em operação 

antecipadamente. 

 

 

Figura 28: Tecnologia de miniplanta de MeOH associada a novos gasodutos. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

O preço do metanol foi calculado na região produtora de gás natural no interior 

do Paraná tendo por base o metanol importado via porto de Paranaguá, adicionando o 
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custo referente ao frete para transporte dos produtos do porto à região produtora de gás 

natural. Nessa região deve ser localizada a miniplanta de metanol. Os dados de frete 

para produtos químicos foram obtidos do Sindicato do Vale do Paraíba (SINDIVAPA, 

2013). Adicionalmente, considerou-se para desconto na margem de venda o custo de 

frete no arco de 100 km da região da ocorrência dos recursos de gás natural.  

Não foram consideradas condições de alavancagem nesse trabalho, embora 

Messiri (2006) destaque que essa condição pode ser de grande importância para 

viabilização do empreendimento: “If a small plant were to have favorable financing 

and low-cost gas, it could in fact be competitive with the large plants in a local fuel 

market”.  

 

 

4.3.2 TECNOLOGIA COMPLEMENTAR 2: ESGN 

 

Sistemas de estocagem de gás natural têm diversas funções em uma malha de 

gasodutos e podem ser usados tanto para sistemas de transporte quanto de distribuição 

(EIA, 2004). Quando  associados a projetos de novos gasodutos, os sistemas têm a 

capacidade de reduzir a necessidade de gás transportado, diminuindo gastos de 

construção e montagem a partir da redução de diâmetros, diminuição da necessidade de 

compressão, etc. (PLAAT, 2013). 

Sistemas de estocagem podem também desempenhar papel importante na 

interface entre os mercados de gás natural e de energia elétrica, principalmente no que 

tange ao planejamento de termelétricas com contratos de alta flexibilidade (GORAIEB 

et al., 2004). 

O sistema de despacho das termelétricas impõe significativa variação nas 

demandas diárias de gás natural. As termelétricas são grandes demandantes de gás 

natural quando operam em sua capacidade máxima. Contudo, como regra geral, o 

Operador do Sistema Nacional (ONS) organiza o despacho diário de geração com o 

objetivo de minimizar custos da energia a ser transmitida pelo Sistema Interligado 

Nacional (SIN), optando por acionar preferencialmente unidades cujo custo de geração 

de energia elétrica é mais baixo. Isso significa na prática que as termelétricas podem 

operar em significativa ociosidade.  



83 

 

 

Figura 29: Despacho térmico mensal por gás natural no Gasbol.  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da TBG (2015). 

 

 

A Figura 29 mostra a vazão média mensal entre janeiro de 2010 e dezembro de 

2014 para duas termelétricas localizadas no trecho Sul do Gasbol: A UTE Araucária e a 

UTE Canoas. Observa-se que entre janeiro de 2011 até janeiro de 2012 raramente 

houve despacho dessas duas termelétricas. Ao longo de todo período, observa-se ser 

frequente as usinas não operarem da vazão correspondente ao despacho máximo 

calculado28. A diferença entre a vazão correspondente ao despacho máximo e a vazão 

correspondente ao que foi demandado no período constitui o excedente de gás natural 

não utilizado pelas termelétricas ao longo dos anos. Nos períodos em que as térmicas 

não são acionadas, o gás contratado para atendê-las fica disponível para outros usos em 

contratos flexíveis.  

                                                           

 

28 Como o valor é calculado a partir de dados de eficiência informado em MME (2014), pode ocorrer 
alguma assimetria no cálculo da vazão que corresponde ao despacho máximo de cada UTE na situação 
real de operação.  
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Enquanto para a UTE Araucária é sintomático o período de ociosidade, para a 

UTE Canoas não se pode afirmar o mesmo, uma vez que esta é uma UTE 

bicombustível e pode operar com o combustível alternativo. De fato, no período que se 

inicia em 2012, percebe-se que o despacho da UTE Araucária modifica o perfil de 

demanda por gás, sendo fortemente demandada por longos períodos e em altas vazões. 

O mesmo não acontece com Canoas, que mostra baixo acionamento do sistema de gás 

natural e uma provável tendência ao despacho por combustível alternativo. 

Como analisado na seção 2.2.3, a estocagem subterrânea de gás natural é 

adequada para operação com oscilações de demanda e de preços, favorecendo a 

instalação desses sistemas em pontos da malha de transporte de gás natural onde há 

intermitência. Adicionalmente, sabe-se que ESGN pode ser utilizada para tornar mais 

atrativos contratos de compra e transporte de gás e para obter ganhos com a variação de 

preços do gás natural. 

Considerando que as demandas de ponta do despacho termelétrico atualmente 

são atendidas pela contratação de GNL em função da flexibilidade de suprimento deste 

modal, verifica-se a oportunidade de construção de uma ESGN por meio da obtenção 

de rendas decorrentes da arbitragem29 de preços. A arbitragem seria feita entre o preço 

de GNL no mercado spot e o preço do gás natural vendido nacionalmente em contratos 

de longo prazo (citygate) informado por Petrobras (2015).  

Vale ressaltar que o investimento em ESGN evita penalidades sobre o gerador 

de eletricidade em razão de falta de combustível. Nessa situação em que o excedente de 

gás que não é consumido nos contratos de geração de energia das termelétricas, o 

insumo poderia ser estocado nos meses de baixa demanda para suprir o despacho das 

UTE nos meses de intenso consumo, evitando as penalidades. No exercício realizado 

neste trabalho, porém, os riscos de recebimento de penalidades impostas por despacho 

não atendido não serão avaliados. 

A Figura 30 mostra o arranjo configurado para a associação de sistemas de 

ESGN e novos gasodutos. Duas opções de localização de ESGN são testadas neste 

                                                           

 

29 Em geral unidades de ESGN têm duas fontes de renda: a primeira é arbitragem de preços. A segunda é 
a venda de serviços de aluguel de capacidade a carregadores (GORAIEB, 2013). Neste trabalho 
considerar-se-á primeira situação apenas. Nesse caso, o custo de oportunidade do empreendimento seria 
comparável ao custo de compra de GNL importado. 
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trabalho: a primeira, próxima a ocorrência dos recursos e ao novo gasoduto (Opção 1: 

ESGN Araucária). A segunda, no final do Gasbol, mais distante dos recursos e 

localizada em um trecho deste gasoduto com restrição de infraestrutura (Opção 2: 

ESGN Canoas).  

 

Figura 30: Tecnologia de ESGN associada a novos gasodutos. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A escolha da Bacia do Paraná para objeto deste estudo tem relação principal 

com a sua localização relativa ao Gasbol, mas também se relaciona com condições 

geológicas favoráveis à estocagem subterrânea (GORAIEB, 2005). A Figura 31 mostra 

o cronograma de instalação de uma ESGN. Esse cronograma será a referência para a 

entrada das plantas de ESGN no modelo de simulação. 
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            ANO             

Atividades 1   2   3   4   5   6   7   
                              

1 - Estudos Preliminares                             
Aquisição de dados e avaliação                             
Definição de áreas/priorização                             
2 - Obtenção de Concessões                             
Aquisição de direitos (pesquisa, armazenamento, etc.)                             
3 - Avaliação de Detalhe                             
Sísmica, poços análises, Teste, Modelagem de reservatório                             
EVTE                             
4 -Planejamento e Aplicação                             
Estudos básicos de engenharia                             
5 - Autorização dos órgãos governamentais*                             
6 - Construção da Estocagem**                             
Engenharia de detalhe (superfície e subsuperfície)                             
Compra de equipamentos                             
Execução das obras                             
licenças de operação                             
7 - Injeção de gás e operação de estocagem                             
                              
* Final de período ser definido pelo marco regulatório                             
** A partir da obtenção da autorização                             

Figura 31: Cronograma para instalação de Unidades de ESGN 
Fonte: GORAIEB (2013) 

 

As condições de investimento em ESGN foram obtidas, em princípio, a partir da 

quantidade de gás disponível na malha que fosse possível de ser estocada (GORAIEB, 

2005). Esse valor foi utilizado para dimensionar o tamanho máximo do sítio a ser 

interligado à malha. A partir do resultado da simulação, foi dimensionado o período de 

enchimento necessário para que o sistema de ESGN passasse a operar.  O perfil de 

operação escolhido foi o de cavernas salinas, que apresentam maior possibilidade de 

retirada, embora exijam maiores custos de investimento. 

Para o cálculo de investimento, foi considerado o valor máximo do CAPEX 

para cavernas salinas, de 0,7 US$/m3 de gás útil. O cálculo de OPEX refere-se a duas 

parcelas, uma fixa e outra variável. Para a parcela variável foi considerada a média para 

cavernas salinas e para a parcela fixa foi utilizado o valor de 0,6 US$/ m3 de gás 

retirado (GORAIEB, 2005).  

Os valores de investimento em ESGN obedecem a variação identificada na 

Tabela 12. Neste trabalho foram usados sempre valores médios. 
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Tabela 12: Custos de Instalação e Operação de ESGN. 
Tecnologia CAPEX* OPEX 
Reservatórios exauridos 0,05 a 0,25 0,0055 a 0,015 

Aquíferos  0,3 a 0,5 0,015 a 0,025 
Cavernas salinas 0,40 a 0,7 0,025 a 0,085 

*Valores em US$/m3 de gás útil. Fonte: GORAIEB (2013) 

 

A seguir, será detalhada a metodologia desenvolvida para a simulação do novo 

gasoduto interligado à malha de transporte existente do GASBOL, incluindo também 

os testes realizados com os sítios de ESGN. Inicialmente, o modelo de gasodutos a ser 

utilizado é construído. Posteriormente, três baterias de simulações são realizadas até a 

obtenção do resultado final de associação da tecnologia de ESGN ao novo gasoduto 

proposto. 

Na primeira parte, definem-se as características gerais da modelagem do sistema 

termofluido-hidráulico, bem como as características particulares da infraestrutura. São 

instalados os dutos, válvulas, as estações de compressão, os pontos de recebimento de 

gás e os pontos de entrega. Diversas condições de contorno são estabelecidas para esses 

pontos, como as vazões de oferta e de demanda. Variáveis como rugosidade de dutos, 

espessura de parede, diâmetros, elevações e interligações entre os nós são definidas. Na 

segunda parte, são carregadas as condições operacionais e termodinâmicas, 

estabelecendo, para os pontos de oferta e os pontos de entrega as relações que vão 

determinar o escoamento. 

 

 

4.3.3 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO DE GASODUTOS 

 

Para avaliação e projeção da malha de gasodutos, foi elaborada uma série 

decenal de dados, da qual foram extraídos para a simulação os anos considerados mais 

relevantes para determinar as tendências do comportamento do balanço entre oferta e 

demandas. 

O processo de simulação da projeção baseia-se no balanço entre as demandas e 

as ofertas potenciais a partir de premissas que serão descritas nas seções a seguir. Com 

base nessas informações foram construídas projeções de crescimento da demanda e de 

disponibilização de oferta de gás natural para atendimento dessas demandas.  
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O balanço consiste em computar e comparar a oferta disponível e a demanda 

existente na área de influência do gasoduto. O primeiro resultado dessa comparação é a 

verificação de desequilíbrios entre oferta e demanda. Caso sejam identificados no 

balanço períodos em que a demanda supera a oferta, há indícios de escassez de gás no 

horizonte estudado. Se a oferta atende ou suplanta a demanda podem surgir 

oportunidades de novos investimentos em gasodutos.  

O balanço de gás natural, no entanto, não é suficiente para garantir o 

atendimento a todas as demandas, mesmo no caso de excesso de oferta. Existem 

aspectos locacionais que são determinados pela infraestrutura de gasodutos e da 

maneira como ela está dimensionada. Por esse motivo deve-se investigar o equilíbrio da 

malha em relação ao atendimento de todas as demandas, e é isso que a simulação da 

malha traz como resultado. No caso de um gasoduto como o Gasbol, a construção desse 

modelo é complexa e envolve diversas etapas. A Figura 32 reúne as principais 

informações coletadas para a realização do balanço de gás natural em relação a um 

sistema de gasodutos integrados. 

 

 

Figura 32: Balanço de Gás Natural 
Fonte: Elaboração Própria 
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Em situações reais, em que a demanda é obtida a partir de estimativas de 

mercado consumidor ou junto a distribuidoras e a grandes consumidores, existe grande 

chance de haver descasamento entre oferta e demanda. No teste de infraestrutura 

realizado neste trabalho, para evitar o não atendimento de demandas por falta de 

oferta30, partiu-se da premissa de que há livre trânsito da oferta de gás entre o Gasbol e 

os outros dutos a ele interligados, de modo que a oferta não fique restrita ao volume 

diário que é disponibilizado por meio dos contratos de importação da Bolívia. 

Foram convergidas 111 rodadas no modelo até a obtenção das 36 finais. O 

processo geral de modelagem e simulação encontra-se na Figura 33.  

 

 

Figura 33 : Modelagem geral e simulação de gasodutos.  
Fonte: Elaboração Própria 

 

Nas seções finais deste capítulo serão descritas as premissas utilizadas para a 

construção e utilização do modelo de simulação, as projeções de oferta e demanda e as 

condições para a elaboração e aplicação do modelo. 

 

                                                           

 

30 Essa condição é importante na determinação de gargalos, uma vez que, na falta de oferta excedente, as 
soluções de ampliação para as eventuais restrições encontradas na infraestrutura não são possíveis de ser 
priorizadas sem que isso seja arbitrário. No caso de excesso de oferta, as oportunidades são claramente 
identificáveis com o resultado da simulação. 
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4.3.3.1 PREMISSAS DE INFRAESTRUTURA 

 

O exercício realizado neste estudo considera a possibilidade de entrada de oferta 

proveniente de gás da bacia do Paraná. Nessa condição, o gás produzido naquela região 

seria interligado à malha do Gasbol considerando a menor distância possível a uma 

Ecomp existente neste gasoduto. Toda a malha nacional do Gasbol foi modelada no 

software Pipeline Studio para este trabalho, inclusive os pontos de transferência de 

custódia para outros sistemas de transporte. 

A malha do Gasbol tem comprimento total de 2.593 km no lado brasileiro, 

atravessa 5 estados e 136 municípios, conta com 15 estações de compressão, 46 pontos 

de entrega (1 no futuro), 3 pontos de transferência de custódia para outros gasodutos 

(Guararema, Paulínia e Jacutinga), 28 lançadores/recebedores de pig, 116 válvulas de 

bloqueio, 4 estações de medição. As condições máximas de pressão de cada trecho do 

gasoduto e os respectivos diâmetros estão na Tabela 13: 

 
Tabela 13: Diâmetros do Gasbol com extensões por estado. 

Trecho MAOP 
(kgf/cm2) 

Pmin PE 
(kgf/cm2) 

Diâmetro (in) Extensão 
(km) 

Corumbá-Paulínia (norte) 100 35 32 
MS – 717 
SP - 547 

Paulínia-Guararema 
 

75 35 24 SP - 153 

Paulínia-Canoas (sul) 
 

-  - - 

Paulínia-Araucária 100 35 24 
SP –341 
PR - 130 

Araucária-Biguaçu 75 35 20 
PR- 70 

SC - 200 
Biguaçu-Siderópolis 75 35 18 SC - 180 

Siderópolis - Canoas 75 24 16 
SC – 65 
RS - 185 

Fonte: TBG, 2014 
 

A pressão mínima de atendimento aos pontos de entrega (TBG, 2015) é de 35 

kgf/cm2. No trecho Siderópolis-Canoas a pressão mínima é de 24 kgf/cm2. Quando são 

identificados valores menores que esses, entende-se que a demanda do ponto de entrega 

não foi atendida. Essa condição de atendimento é muito importante no momento do 

dimensionamento de dutos. 
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A rugosidade nos tubos e a espessura de parede são consideradas constantes 

para cada diâmetro (não será considerado desgaste). A Tabela 14 descreve as estações 

de compressão e suas características principais. 

 
Tabela 14: Estações de compressão no Gasbol com elevações. 

 
Pressão 
Kgf/cm2 

Km 
desenvolvido 

Estado 
Máquinas 

por 
estação 

Potência 
por 

máquina, 
HP 

Elevação 

Fronteira com 
Bolívia 0,0 

   

Corumbá 100 47,3 3 15.000 105 
Miranda 100 171,3 MS 3 15.000 105 
Anastácio 100 286,1 MS 3 15.000 165 
Campo Gde. 100 391,6 MS 4 7.500 490 
Ribas do Rio 
Pardo 100 519,2 MS 

2 15.000 390 

Três Lagoas  100 647,3 MS 2 15.000 315 
Mirandópolis  100 775,7 MS 2 15.000 420 
Penápolis 100 894,0 SP 4 7.000 450 
Iacanga 100 1015,5 SP 2 15.000 450 
São Carlos  100 1137,5 SP 2 15.000 780 
Paulínia 100 1262,6 SP 3 15.000 595 
Capão Bonito 100 1498,6 SP 3 7.500 632 
Araucária 75 1739,0 SP 4 1200 915 
Baguaçu 75 2022,0 PR 3 1000 20 
Siderópolis 75 2198,0 SC 4 1360 257 

Fonte: TBG, 2014 
 

O modelo considera que todos os pontos de entrega permanecerão em atividade 

no horizonte da projeção realizada para este estudo, assim como as estações de 

compressão e válvulas instaladas.  

Como o objetivo desse teste é garantir o atendimento a todas as demandas, a 

restrição de infraestrutura é identificada quando algum ponto da malha deixa de receber 

gás para o atendimento total da demanda máxima projetada no horizonte decenal. 

O perfil de demanda dos pontos de entrega do gasoduto foi obtido a partir da 

movimentação diária fornecida também por TBG (2014). A atualização da base de 

dados para simulação ocorreu de acordo com a disponibilização das informações dos 

agentes. Não obstante, deve-se ressaltar que o recorte temporal adotado exigiu o 

encerramento de atualizações de entrada de novos pontos de entrega na malha até 

outubro de 2014, uma vez que, nesses casos, a atualização implica o processamento dos 

dados, novas rodadas do modelo de simulação e uma nova análise dos resultados do 

trabalho. 
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4.3.3.2 PREMISSAS DE OFERTA 

 

As condições específicas de oferta utilizadas para a simulação encontram-se a 

seguir. 

Gás Produzido nacionalmente: Considerou-se a premissa de que o gás que 

venha a ser produzido nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo possa ser 

direcionado para o atendimento das demandas no trecho sul do Gasbol. Os pontos de 

transferência de custódia do Gasbol para outras malhas que podem vir a ser utilizados 

como pontos de recebimento são dois: Campinas-Rio (Gascar) e o Replan-Guararema. 

Embora não sejam preferencialmente utilizados, esses pontos de oferta poderão ser 

complementares à oferta do Gasbol. 

Gás Boliviano: A oferta considerada para o Gasbol é proveniente de 

basicamente três origens. A primeira é o gás importado da Bolívia, limitado 

contratualmente a 30 milhões de m3/d. O principal contrato desse suprimento, o 

contrato 1 (TBG, 2003), fornece 18 milhões de m3/d até 31 de dezembro de 2019. 

Renovação contratual: Considera-se que os contratos de oferta de gás 

boliviano ao Gasbol serão renovados no horizonte de tempo projetado, totalizando a 

mesma vazão máxima atual (30 milhões de m3/d).  

Ampliações na Capacidade de Processamento instalada: Consideram-se as 

seguintes ampliações de oferta na malha integrada: 

• Adequação e ampliação da UTGCA (Caraguatatuba-SP), totalizando 20 milhões 

de m3/dia de capacidade de processamento concluído em 31 de outubro de 2014 

(PAC2, 2014). 

• Ampliação da UPGN Cabiúnas, em 5,4 milhões de m3/dia totalizando 22,6 

milhões de m3/dia de capacidade de processamento previsto para 2015 (PAC2, 2015)31. 

• Entrada dos módulos de processamento do COMPERJ que totalizariam 21 

milhões de m3/dia previsto para 2017 (PETROBRAS, 2014). 

Em razão dos novos projetos previstos para entrada na área de influência da 

malha da Transportadora Associada de Gás (TAG)32 este trabalho considera que a 

                                                           

 

31 Embora a obra esteja prevista para conclusão em 31 de outubro de 2014, na data de acesso ao sítio do 
Programa de aceleração do crescimento (PAC2, 2015), ainda não havia informação do término da obra. 
Por essa razão, considera-se que ela será terminada até o fim do ano corrente. 
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transferência de custódia da malha do Gasbol para a malha da TAG tende a diminuir, 

reforçado pela entrada do gasoduto Itaboraí-Guapimirim em operação (ANP, 2014b). 

Esse gasoduto deverá injetar 17 milhões de m3/d na malha Sudeste. 

 

4.3.3.3 PREMISSAS DE DEMANDA 

 

O perfil de demandas ao longo de um gasoduto de transporte determina a sua 

capacidade de transporte. Do ponto de vista de infraestrutura, o local onde ocorre uma 

interligação de um novo gasoduto a uma malha pode ser determinante para a definição 

da capacidade de suprimento. De mesmo modo, a maneira como ocorre o crescimento 

de demanda em um duto determina a ocorrência de gargalos e está diretamente ligada 

às condições de crescimento econômico local. Por essa razão, estudos de projeção 

energética devem levar em consideração diversos fatores, tais como população, renda, 

preços, fatores de crescimento e tecnologia (JEBARAJ & INIYAN, 2004). 

As projeções de demanda realizadas neste trabalho são baseadas a partir dos 

histórico dos pontos de entrega existentes no GASBOL. 

A depender do tipo de agente, os perfis de demanda são variados, o que 

influencia a projeção de demanda. Dessa maneira, os agentes demandantes foram 

divididos em três grupos básicos de acordo com esse critério:  

• Usinas termelétricas a gás natural (UTE), que podem utilizar apenas gás 

natural na produção de eletricidade, ou podem ser bicombustíveis e utilizar 

um combustível alternativo ao gás natural. 

• Unidades Downstream, facilidades industriais do ramo de petróleo e gás que 

utilizam o gás natural como insumo intermediário e constituem 

consumidores independentes das distribuidoras locais.  

• Companhias Distribuidoras Locais (CDL). Consumidores industriais, 

residenciais e do setor de serviços. 

 

                                                                                                                                                                          

 

32 A descrição mais detalhada dessas ampliações encontra-se no capítulo 2 e consiste, basicamente, no 
terminal de regaseificação na Bahia, na ampliação de capacidade do terminal da Baia de Guanabara, na 
ampliação de capacidade do TECAB em Macaé-RJ e na ampliação da UTCGA em Caraguatatuba-SP. 
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4.3.3.3.1 DEMANDAS TERMELÉTRICAS (UTE) 

 

A demanda das UTE foi calculada pela capacidade máxima de consumo de cada 

usina com base na informação atualizada de Potência (MW) e de Consumo Específico 

(mil m³/d/MW) disponíveis no Boletim de Gás Natural do Ministério de Minas e 

Energia (MME, 2014).  

Algumas condições básicas são definidas para a simulação e avaliação da 

capacidade de atendimento das demandas da malha. A demanda das termelétricas deve 

ser considerada em seu despacho máximo, inclusive as usinas bicombustíveis.  

Adotou-se que as demandas das termelétricas bicombustíveis são 

preferencialmente a gás natural para o diagnóstico da malha. O não atendimento dessas 

demandas é considerado, para os propósitos desse trabalho, um gargalo de 

infraestrutura. 

As demandas térmicas deste estudo foram baseadas na configuração existente 

até o leilão de energia nova A-5, ocorrido em novembro de 2014 (EPE, 2014e)33. 

Considera-se que as demandas das termelétricas que não são utilizadas com o 

propósito original não são comercializadas em novos contratos (isto é, encontram-se 

disponíveis para serem utilizadas). 

A base de dados obtida de TBG (2015) declara as demandas das UTE Campo 

Grande e Três Lagoas associadas aos pontos de entrega das respectivas distribuidoras. 

Desse modo, a informação desagregada de demanda termelétrica e das distribuidoras 

nesses pontos de entrega não é possível de ser obtida. Por essa razão, e em virtude da 

baixa demanda local quando as UTE não operam, considerou-se como padrão as 

demandas máximas das UTE para esses pontos de entrega, considerando a demanda das 

Companhias Distribuidoras Locais (CDL) a elas incorporadas.  

 

  

                                                           

 

33
 Não fez parte do escopo deste trabalho analisar a possibilidade de interligação futura do terminal de 

GNL previsto para suprir a UTE Rio Grande, uma das termelétricas a gás vencedoras do 20º leilão de 
Energia Nova A-5. Para o presente estudo, esntende-se que essa UTE irá ser instalada em região isolada 
e, portanto, fora da área de influência da malha integrada.   
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4.3.3.3.2 DEMANDAS DAS COMPANHIAS DISTRIBUIDORAS LOCAIS (CDL) 

 

A demanda das distribuidoras locais foi projetada tendo por base a média de 

consumo local nos pontos de entrega dos últimos 3 anos disponíveis integralmente na 

página da TBG (2011 a 2013). Foi assumido que as demandas terão sempre tendência 

crescente ao longo dos anos.  

Para projeção do crescimento da demanda, tomou-se como referência o 

histórico de crescimento médio da demanda do estado do Rio Grande do Sul entre os 

anos base entre 2005 e 2011 (CAPELETTO, 2006-2012), que pode ser identificado na 

Figura 34. O valor médio de crescimento calculado para esse período é de 9,5 % ao 

ano. Esse valor pode ser considerado razoável quando comparado à média de 

crescimento da demanda nacional por gás nacional, que foi de 11,6 % em 2014 (MME, 

2015). 

 

 
 

Figura 34: Demanda por gás natural no Rio Grande do Sul de 2005 a 2011. 
Fonte: CAPELETTO (2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012). 

 

O Rio Grande do Sul foi usado como referência por estar no trecho final do 

Gasbol, onde as restrições de infraestrutura são mais severas pelo fato de o Gasbol ser 
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um gasoduto com características telescópicas34. O crescimento dessa demanda é crítico 

para o eventual aumento de capacidade de todo o duto. 

 

4.3.3.3.3 DEMANDA DOWNSTREAM 

 

As demandas das Unidades Downstream correspondem ao gás natural utilizado 

nas facilidades industriais do ramo de petróleo e gás. A projeção dessas demandas será 

limitada pelas capacidades máximas instaladas de processamento das unidades de 

geração de hidrogênio e de combustão das refinarias de petróleo e pelas demandas de 

unidade de fertilizantes. 

O consumo de gás dessas unidades foi obtido pelo histórico de cada uma delas. 

No caso em que não há aumento de capacidade previsto, a projeção de consumo dessas 

unidades é mantida constante. No caso de existem autorizações de instalação de 

capacidade adicional, a entrada das ampliações foi adotada com os respectivos 

consumos. A Tabela 15 mostra as ampliações de capacidade previstas para as unidades 

na área de influência do Gasbol.  

 
Tabela 15: Capacidades de Processamento projetadas para unidades downstream. 

Empreendimento Tipo 

Capacidade de 
processamento 

atual 
(mil m3/d) 

Capacidade 
Final 

(mil m3/d) 

Ano de 
partida 

/ampliação 
Doc Ref. 

UFN III 
Fábrica de 

fertilizantes 
- 2.240 2015 

PAC 2 
(2014) 

REPLAN UGH 1.680 2.070 2017 
Aut. ANP 
653/2013 

REFAP UGH 550 1.800 2020 
Aut. ANP 
377/2012 

REPAR35 UGH 270 1.870 2020 
Aut. ANP 
54/2012 

Fonte: Elaboração própria a partir de FARIAS (2014) e ANP (2014) 

                                                           

 

34
 O diâmetro do Gasbol no trecho Sul diminui progressivamente de 24 polegadas até 16 polegadas 

entre Paulínia e Canoas. Essa característica do duto chama-se telescópica. 

35 Atualmente a demanda por gás natural da REPAR atinge picos de 1100 m3/d de gás natural (TBG, 
2014). Conclui-se que parte da capacidade autorizada encontra-se em operação. 
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Na modelagem de simulação desenvolvida, considerou-se que as unidades 

operam sempre à máxima capacidade. Foi considerado que a UFN-V não faz parte das 

demandas futuras do Gasbol.36 

 

4.3.4 APLICAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

Para avaliar a entrada dos novos recursos de gás natural na malha, inicialmente 

deve ser feito o diagnóstico da malha existente. Posteriormente, três baterias de 

simulação foram realizadas para avaliação da entrada do novo gasoduto dimensionado 

na seção 4.1.2 e para a entrada de um sistema de ESGN.  

Na primeira bateria de simulações - diagnóstico da malha (Corrida I)- foi feito 

o teste de identificação de gargalos da malha sul do Gasbol. Esse teste identifica uma 

projeção dos gargalos de infraestrutura da malha em condições business as usual. 

Quando encontrados gargalos, são propostas soluções convencionais para restrições de 

infraestrutura, mesmo na hipótese de entrada de recursos de gás natural da região da 

bacia do Paraná. Nas diversas rodadas do modelo realizadas nessa situação identificam-

se as tendências de formação de gargalos, as tendências de fluxo do gás, além do 

atendimento das demandas. 

A seguir, na segunda bateria de simulações (Corrida II), a simulação avalia a 

entrada do novo gasoduto em relação à movimentação dos fluxos no gasoduto 

existente. Essa corrida valida o diâmetro encontrado do novo gasoduto na seção 4.1.2 e 

identifica a necessidade (ou não) de redimensionamento. São utilizadas as bases do 

modelo utilizado para o diagnóstico da malha.  

Na terceira bateria de simulações (Corrida III), são analisadas possibilidades 

de utilização de dutos para escoamento do gás da bacia do Paraná associados com a 

tecnologia complementar de ESGN. Nessa corrida, o ponto de partida são as 

informações do diagnóstico da malha, mas as condições de contorno para as simulações 

diferem-se no que se refere ao uso termelétrico. Enquanto no diagnóstico da malha são 

                                                           

 

36 O governo de Minas Gerais e a Petrobras anunciaram a construção de um duto de distribuição de Betim 
a Uberaba, para atendimento da UFN V; portanto, considera-se que não será atendido pelo Gasbol. 
(GASMIG, 2015). 
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utilizadas as demandas máximas das UTE, na segunda corrida interessa a ociosidade 

das térmicas. São testadas ainda duas localizações diferentes para a instalação de 

sistemas de ESGN, como mencionado na seção 4.3.2. A localização de um sistema de 

ESGN é dada por condições geológicas do reservatório onde se pretende estocar gás. 

No entanto, ao testar duas localidades, este estudo verifica, do ponto de vista da 

infraestrutura de transporte, qual localidade seria mais apropriada para a instalação 

desse tipo de sistema na configuração do Gasbol atual. A primeira, Araucária, é mais 

próxima do local de ocorrência de recursos da bacia do Paraná, enquanto a segunda 

localidade, Canoas, fica na região do Gasbol de maior restrição de infraestrutura. 

Ao fim da Corrida III é realizada a simulação do novo gasoduto associado à 

tecnologia de ESGN e o resultado obtido desse processo será utilizado como subsídio 

para a avaliação financeira dessa tecnologia complementar. A Figura 35 mostra o 

roteiro resumido desse processo descrito para a simulação. 

 

 

Figura 35: Roteiro de simulações. 
Fonte: Elaboração Própria. 
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4.3.4.1 CORRIDA I: DIAGNÓSTICO DA MALHA 

 

Este diagnóstico tem por objetivo verificar a tendência do uso da malha em 

condições de crescimento históricas, ou business as usual, com o objetivo de identificar 

eventuais restrições da malha para a projeção decenal realizada. 

 Esse teste considera as premissas de demanda estabelecidas na seção 4.3.3: as 

demandas das distribuidoras (CDL) irão manter a taxa de média histórica de 

crescimento de 9,5% ao ano. As demandas termelétricas operam na capacidade máxima 

e as demandas downstream operam constantes e na capacidade máxima prevista no 

período decenal, incluindo os aumentos de capacidade previstos na Tabela 15.  

Nessas condições é possível verificar os eventuais pontos de restrição do duto, 

mantido o perfil de distribuição de consumo dos pontos de entrega na tendência de 

crescimento de observada nos últimos anos, de modo a diagnosticar as condições de 

atendimento simultâneo das demandas. Vale observar que uma demanda pode deixar de 

ser atendida ainda que exista gás ofertado disponível. Isso se dá justamente pela 

restrição (gargalo) de infraestrutura dutoviária. 

No caso de a infraestrutura impossibilitar o atendimento das demandas pelo 

surgimento de gargalos, deve-se estabelecer um critério de corte para a convergência 

da malha. O resultado desta etapa é indicar quais demandas deixariam de ser atendidas 

caso a infraestrutura não tivesse sua capacidade ampliada dentro das condições 

estabelecidas.  

O critério de convergência adotado busca preservar o consumidor com menor 

capacidade de ter acesso a combustível alternativo. Desse modo, foi estabelecido que o 

corte de fornecimento obedecesse a seguinte ordem de fechamento: 1) Termelétricas 

bicombustíveis; 2) Termelétricas a gás37; 3) Unidades de fertilizantes e demandas 

downstream; 4) Distribuidoras. 

                                                           

 

37 Considera-se que termelétricas a gás podem ser paralisadas em um sistema hidrotérmico porque a 
energia elétrica pode ser produzida por outras formas de geração, inclusive termelétricas a carvão, diesel, 
etc. Essa premissa considera a operação em níveis normais dos reservatórios de água, não considerando 
portanto restrição hídrica. Adicionalmente, o fechamento de grandes consumidores tem efeito maior para 
proporcionar a convergência da malha. Pontos de entrega das CDLs em geral têm baixas demandas e o 
fechamento desses pontos tem baixo impacto na malha.  
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Após o diagnóstico dos gargalos, quando há superávit de oferta de gás, são 

propostas alternativas de ampliação de capacidade. Nessas condições são utilizadas as 

proposições convencionais de ampliação de capacidade, quer seja por meio da 

duplicação de gasodutos, quer seja pela instalação de novos sistemas de compressão. 

Entende-se que essas ampliações venham a ocorrer preferencialmente por meio dos 

investimentos da TBG38, operadora da malha existente. Desse modo, esses 

investimentos não interferem no estudo de alternativas.  

Antes da avaliação e projeção da malha de gasodutos por meio da série decenal 

de dados fez-se um diagnóstico da malha a partir dos dados de operação do ano base de 

2013.  A projeção de dados feita a partir desse ano gerou uma série projetada original 

entre 2014 a 2023. Com o fechamento dos dados operacionais do ano de 2014, foi feita 

uma avaliação do balanço projetado para 2014. Desse modo, o ano de 2014 foi 

simulado duas vezes: primeiro com a projeção dos dados a partir de 2013, e em seguida 

com os dados reais de operação. Finalmente, a projeção decenal foi deslocada para os 

anos entre 2015 e 2024. 

Assim, além dos anos de 2013 e 2014, simulados a partir dos dados de operação 

(TBG, 2015), foram testados ainda: 

O ano de 2017, quando as demandas da região Sudeste são atendidas pela 

oferta de gás proveniente do pré-sal via o terminal de Cabiúnas, em Macaé, e o 

Comperj, em Itaboraí (Rotas de escoamento 2 e 3, respectivamente). 

O ano de 2019, importante por ser o ano em que se encerra o contrato 1 do 

Gasbol. O prazo de cinco anos foi considerado o mínimo necessário para viabilizar 

qualquer solução de infraestrutura de gasodutos. 

O ano de 2024, final no horizonte projetado. Nessa condição as demandas das 

distribuidoras atingem o máximo e todos os aumentos de capacidade previstos no 

período decenal devem estar em operação. 

Como resultado do diagnóstico da malha, se obtêm as eventuais restrições da 

malha existente para utilização nas Corridas II e III. Eventuais soluções de 

                                                           

 

38 O §1º do artigo 36 do decreto estabelece que “A ampliação de gasoduto autorizado dar-se-á mantendo-
se seu regime e prazo remanescente”. Desse modo, entende-se que a autorização por prazo remanescente 
só faz sentido se concedida ao agente que a detém.   
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infraestrutura encontradas no diagnóstico da malha foram incorporadas de maneira 

igualitária para a entrada do novo duto (Corrida II) e da nova ESGN (Corrida III).  

 

 

4.3.4.2 CORRIDA II – NOVO GASODUTO. 

 

Essa corrida avalia a entrada do novo gasoduto dimensionado na seção 4.1.2 e 

sua integração à malha existente. Os dados do teste de capacidade são utilizados 

integralmente nesta corrida, que unicamente pretende identificar o impacto da entrada 

do novo gasoduto sobre a malha existente e avaliar o dimensionamento realizado. Essa 

condição analisa a movimentação dos fluxos no gasoduto existente e valida o diâmetro 

encontrado do novo gasoduto ou identifica a necessidade de redimensionamento. 

Como resultado dessa corrida obtém-se a avaliação do impacto da entrada do 

novo gasoduto na malha existente e a validação do diâmetro do novo gasoduto 

 

4.3.4.3 CORRIDA III – ESGN. 

 

Esta corrida tem por objetivo investigar alternativas para a monetização do gás 

proveniente da exploração da Bacia do Paraná, particularmente a entrada da ESGN. 

Nesse caso, foram simuladas possibilidades de instalação de sistemas de Estocagem 

Subterrânea de Gás Natural (ESGN)39 na malha de gasodutos existente, associadas ou 

não a novos dutos. 

São utilizados os mesmos condicionantes de projeção de oferta e demanda da 

corrida anterior, e a mesma base de projeção. O que irá alterar são as condições de 

contorno da infraestrutura que virá a solucionar as eventuais restrições encontradas com 

a entrada do novo gasoduto interligando a região produtora de gás natural e o Gasbol. 

Igualmente, procura-se verificar se a entrada de sistemas de ESGN favorece a 

monetização de novos recursos de gás natural.  
                                                           

 

39 A localização de sítios de estocagem depende fortemente da existência de condições geológicas para a 
instalação do sítio. GORAIEB (2005a) considerou que a bacia do Paraná apresenta condições potenciais 
para o desenvolvimento dessas estruturas. No presente estudo, a localização da ESGN em localidades 
próximas a malha baseou-se nessa informação e em cartas básicas indicando trechos do gasoduto em 
regiões sedimentares (portanto propícias para a ESGN). 
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Foram feitos dois testes para esta corrida. No primeiro, avaliou-se a implantação 

de ESGN na infraestrutura existente sem a entrada do ponto de oferta da bacia do 

Paraná. Esse teste é necessário para identificar, na corrida de crescimento de demandas 

determinado, qual a localidade que apresenta melhores condições para a instalação da 

ESGN. Ao final dessa etapa de simulação, obtém-se o melhor local para instalação de 

uma ESGN.  

Um das condições importantes na Corrida III é que as termelétricas operem em 

sua média histórica projetada com base nos últimos três anos e não na capacidade 

máxima como nas Corridas I e II.  

Finalmente, com o a definição do local onde a ESGN se provou mais eficiente 

para o suprimento da malha e da modelagem do novo duto nas condições aprimoradas 

de interligação à malha, testa-se a entrada da ESGN com o novo gasoduto na malha. 

Ocasionalmente, um redimensionamento do novo gasoduto pode ser necessário, visto 

que as instalações de ESGN têm por característica reduzir picos de demanda de gás. 

A aplicação desta metodologia fica mais evidente quando exercitada em um 

exemplo concreto. Por essa razão, este trabalho desenvolveu um estudo de caso que 

considera a viabilização desses recursos dentro do horizonte decenal. Esse exercício 

estabelece as relações entre as alternativas metodológicas criadas, bem como 

desenvolve as condições técnico-econômicas para o desenvolvimento das alternativas. 

O foco do estudo de caso não é discutir aspectos políticos, jurídicos ou regulatórios, 

mas procurou-se respeitar as condições vigentes no marco regulatório atual. 

 

4.3.5 CÁLCULO DA TARIFA. 

 

Outro modo de determinar a aceitação da construção de um gasoduto é pela 

comparação entre a tarifa que seria necessária para remunerar o gasoduto (calculada 

pelo método da TIR, Tarifa interna de Retorno) de modo a fazer o valor do VPL igual a 

zero. Nessa situação a TIR iguala a TMA.  

Esse cálculo tem uso prático, uma vez que contratos de transporte de gás natural 

são remunerados por meio da tarifa de transporte. Ao final do trabalho será calculada a 

tarifa de viabilização do gasoduto dimensionado e comparada à tarifa de referência.   
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5 ESTUDO DE CASO: A BACIA DO PARANÁ 

 

5.1 ASPECTOS REGIONAIS 

 

O objetivo deste estudo de caso é realizar um exercício do Procedimento 

Metodológico proposto no Capítulo 4, a partir da identificação de uma região com 

disponibilidade de recursos em terra identificada na 12ª Rodada de licitação de blocos 

da ANP. A Figura 36 mostra a distribuição desses blocos nas bacias sedimentares 

brasileiras. As áreas que despertaram interesse naquela rodada e os agentes que as 

arremataram encontram-se no Anexo I.  

 

 
Figura 36: Blocos ofertados na 12ª rodada de licitações. 

Fonte: (ANP, 2013) 
 

A escolha da bacia do Paraná para este estudo de caso ocorreu em virtude do 

interesse despertado nessa bacia, da infraestrutura logística em que está inserida a 

bacia, além do contexto geopolítico. A bacia do Paraná está localizada na Região 

Concentrada40 (SANTOS, 2006), apresentando proximidade em relação aos principais 

                                                           

 

40 O conceito de Região Concentrada desenvolvido por Santos (2006) envolve a regiões Sudeste e Sul e 
caracteriza a maior densidade de áreas urbanizadas no interior que contam com maior infraestrutura e 
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centros consumidores do País, além de dispor de ampla infraestrutura de redes. 

Entendeu-se que a localização seria mais favorável ao desenvolvimento das alternativas 

analisadas em comparação às demais regiões com blocos arrematados na 12ª Rodada, 

embora essa vantagem relativa inicial não seja garantidora da viabilização de 

empreendimentos na região. 

A bacia sedimentar do Paraná tem área de 1.127.400 km2, estendendo-se desde 

o sul de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, ocupando ainda parte do território dos 

estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Fora do 

País a bacia sedimentar avizinha-se com a bacia do Chaco-Paraná, que cobre parte do 

Paraguai e Uruguai. 

Para a definição de distâncias de interligação de gasodutos, é necessário que 

seja definido um ponto na bacia sedimentar escolhida. Desse modo, o campo de Barra 

Bonita, no Paraná, foi escolhido pelo fato de ser uma região exploratória relativamente 

bem conhecida e com uma quantidade razoável de informações disponíveis nas 

Rodadas de Licitações de Blocos da ANP. 

A região do campo de Barra Bonita localiza-se no centro do estado do Paraná. 

Para a definição de distâncias para a determinação de redes (cálculo de fretes, 

comprimento do gasoduto, etc.) foi escolhido um ponto próximo ao campo de Barra 

Bonita, definido na origem pela latitude 25º e longitude 52º. A cidade de Santa Maria 

do Oeste (PR) foi escolhida por meio da visualização dos mapas da região por ser 

identificada como a mais próxima desse ponto.  

A infraestrutura instalada é de grande importância na primeira identificação do 

traçado do duto. Essa análise deve ser feita por meio de mapas que analisam a 

topografia da região, as rodovias, as ferrovias, as redes de transmissão e as condições  

para a definição dos principais fatores de dificuldades de construção de gasodutos, tais 

como travessias de rios e cruzamentos com infraestruturas existentes. A seguir algumas 

condições regionais que influenciam na análise de traçado. 

                                                                                                                                                                          

 

dinamismo econômico que o restante do País, além de sistemas de produção agropecuários mais 
modernizados e integrados às regiões urbanas. 
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O acesso à região é feito por rodovias federal e estadual. A cidade de Santa 

Maria do Oeste está localizada a 347 km de Curitiba, além de estar a 395 km da 

hidrovia Tietê-Paraná e a 448 km do Porto de Paranaguá. 

No que diz respeito à malha de transporte de gás natural, a instalação mais 

próxima do Campo de Barra Bonita para interligação à malha de Transporte é a estação 

de compressão (Ecomp) de Araucária41 (344 km). Para a definição dessa distância 

considerou-se o traçado mais curto que acompanhe uma faixa já desapropriada, como 

uma estrada existente. A Figura 37 mostra a infraestrutura da TBG na região.  

 

 

Figura 37: Infraestrutura de Transporte de gás natural na região da bacia do Paraná.  
Fonte: TBG (2014). 

 

Ainda destacando a infraestrutura regional, nota-se que a rede de distribuição de 

gás natural do Paraná atende a região metropolitana de Curitiba e estende-se até Ponta 

                                                           

 

41 Outras opções de interligaçãoà malha do Gasbol foram investigadas, mas ao final optou-se pela menor 
distância. As outra opções foram:  S. Carlos: 699 km; Penápolis - 542 km; Iacanga - 572km; 
Mirandópolis - 535km; Três Lagoas - 605km; Capão Bonito - 535km. 
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Grossa. A distância entre a região de Ponta Grossa e Santa Maria do Oeste é de 255 km 

(considerando que o trajeto do duto acompanharia as principais estradas). 

A altimetria ao longo do trecho que interliga Santa Maria do Oeste e Araucária 

é bastante variável, oscilando entre regiões da ordem de 750 metros acima do nível do 

mare chegando a picos da ordem de mais de 1200 metros (Figura 38). 

 

 

Figura 38: Perfil de Elevação entre Santa Maria do Oeste e Araucária. 
Fonte: Google Earth 

 

No aspecto de disponibilidade hídrica, como discutido no capítulo 3, a bacia do 

Paraná apresenta boa perspectiva, inclusive para exploração de recursos não 

convencionais (CAMARGO et al., 2014). 

Outra condição de rede importante é a existência de linhas de transmissão de 

energia. Esse aspecto pode ser relevante tanto do ponto de vista do uso do gás natural 

como energético para produção de energia como do ponto de vista de uso de energia 

para a instalação de unidades industriais. Em relação ao SIN, a região escolhida é 

bastante atendida para os parâmetros brasileiros, sendo uma das regiões que dispõe de 

umas mais densas malhas de linhas de transmissão no País (ONS, 2015).  

A região apresenta significativa densidade populacional, proximidade de centros 

urbanos e agrícolas relevantes (IBGE, 2015, EMBRAPA, 2013), característica que 

indica a provável existência de demanda potencial por bens e serviços. A existência na 

região de atividades significativas dos setores primário, secundário e terciário garante a 
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diversidade da economia na região e reforça a possibilidade de formação de sinergias42 

que favoreçam resultados econômicos mais positivos. 

No aspecto geopolítico, a região encontra-se na proximidade da fronteira 

brasileira com relevantes parceiros comerciais do Brasil como Argentina, Paraguai e 

Uruguai, o que poderia possibilitar a exportação de parcela da produção em algumas 

das alternativas estudadas. Observa-se que pelo menos desde a 10ª rodada de licitação 

(PETERSOHN, 2008) a atratividade do contexto geopolítico da região vem sendo 

destacada, por ser a mais industrializada da América do Sul e estar inserida no maior 

polo consumidor do Brasil, reafirmando a tendência de existir demanda potencial por 

gás natural. 

 

 

5.1.1 RECURSOS GASÍFEROS NA BACIA DO PARANÁ 

 

Existe longo histórico de exploração de hidrocarbonetos na bacia do Paraná, 

desde o século XIX. Nesse período, diversos agentes buscaram explorar petróleo na 

região desde o primeiro poço perfurado em 1882 no estado de São Paulo (ANP, 2008). 

Diversos blocos foram oferecidos na região ao longo do marco regulatório atual, desde 

as rodadas iniciais entre 1999 e 2001. Em 2008, na 10ª rodada de licitações, novos 

blocos foram ofertados na região e na 12ª rodada, voltada especificamente para gás 

natural, a Bacia do Paraná esteve entre as principais áreas arrematadas.  

Na décima rodada de licitações realizada pela ANP em 2008, cinco blocos 

foram ofertados na região. Os dados da 10ª rodada de licitação indicaram uma 

perspectiva otimista para os campos da Bacia do Paraná, com destaque para o de Barra 

Bonita, com volume de gás in place na ordem de 500 milhões de m3 e os "abundantes e 

diversificados recursos não convencionais: tar sands, coalbed methane e folhelhos 

pirobetuminosos (1,12 bilhões de barris óleo) ANP (2008)." 

                                                           

 

42 O conceito de sinergia refere-se à possibilidade de que as ações planejadas de agentes tais como 
indústrias e governos tirando vantagem das condições locais produzam efeito positivo total maior que o 
efeito da ação individual de cada agente. Associado a ele está o conceito de simbiose industrial e a criação 
de ecoparques industriais (Starlander, 2003).  
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Não obstante a perspectiva otimista de reservas na região, a décima rodada de 

licitação teve como resultado que quatro blocos entre os cinco ofertados foram 

descartados e apenas um deles despertou interesse em 2008. No entanto a STR, 

empresa que arrematou o bloco PAR-T-323, desistiu em 2009 (ANP, 2009). 

Nesse mesmo período, corroborando as expectativas otimistas da ANP, o EIA 

(2011), em estudo específico sobre gás não convencional, identificou grandes reservas 

de gás não convencional do tipo gás de folhelho na bacia do Paraná: “All of Brazil’s 

assessed shale gas potential lies within the vast Parana-Chaco Basin, with an 

estimated 906 Tcf in risked gas in-place and 226 Tcf of technically recoverable 

resources.” (EIA, 2011). Mais recentemente, esse mesmo órgão (EIA, 2013) ampliou 

as estimativas de reservas na bacia do Paraná para 245 tcf.  

A apresentação mais recente dos blocos (ANP, 2013b) teve estimativa mais 

conservadora e indicou a perspectiva de encontrar pelo menos seis acumulações 

similares a Barra Bonita, indicando um volume da ordem de 3,4 tcf de gás natural 

(ANP, 2013b), indicando a possibilidade tanto de recursos convencionais quanto não 

convencionais. 

A 12ª rodada de licitações, iniciada em agosto de 2013, disponibilizou 19 novos 

blocos para licitação na bacia do Paraná. Nos últimos anos, a região correspondeu ao 

segundo maior investimento realizado pela ANP em novas fronteiras (PETERSOHN, 

2014a), totalizando 124 milhões de reais de investimento em levantamentos de sísmica 

2D, 3D e métodos gravimétricos.  

A seguir serão analisadas as alternativas deste estudo de caso desenvolvidas 

para a monetização de recursos na região. 

 

 

5.2 PRIMEIRA ETAPA - ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

Esta é a etapa inicial da metodologia e compreende desde a definição das 

premissas básicas do estudo, passa pela definição das alternativas termina com a 

obtenção dos resultados do Valor Presente Líquido - VPL para cada alternativa. Foi 

utilizada a data base de novembro de 2014 para todas as alternativas. Todos os preços 

foram atualizados para a data base a partir dos índices da Tabela 16: 

 



109 

 

Tabela 16: Índices de correção de preços. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INCC 336,387 354,535 388,197 415,634 440,836 474,705 521,638 564,201 603,524 

IGP-M 340,797 340,797 398,102 406,424 428,273 465,334 506,795 535,168 554,769 

IPCA 4,18 3,64 5,68 4,89 5,04 6,64 5,01 4,95 5,58 

Fonte: FGV (2015) 

 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) utilizada para todas as alternativas foi 

composta da seguinte maneira: considerou-se o custo de oportunidade a partir da taxa 

Selic de novembro de 2014, de 11,75% (BCB, 2015). A essa taxa de referência 

adicionou-se um fator de risco de 2,87% (BNDES, 2015), que é o risco estimado para 

investimentos em infraestrutura. O câmbio foi obtido do cálculo da média dos valores 

diários do mês de novembro de 2014 e foi de R$ 2,5534 /US$. 

Não foi considerada alavancagem nem depreciação em nenhuma das 

alternativas. A seguir serão descritos os resultados obtidos do estudo de caso para as 

alternativas.  

 

5.2.1 PROCESSAMENTO 

 

Uma das condições críticas para a construção de dutos e outras aplicações do 

gás natural é a instalação de unidades de processamento. Para as alternativas que 

dependem de processamento, foi aplicado um fator global de processamento ao gás 

natural, de modo que a vazão diária ofertada após o processamento resulta menor que a 

capacidade de processamento. Esse fator considera a média geral nacional de 

processamento e foi calculado a partir dos dados globais de processamento no País 

obtidos do Anuário Estatístico da ANP (Tabela 17), retomando a equação (1), descrita 

na seção 4.1.1: 

Fp=Vp/Vs 

Onde, 

Fp = Fator de processamento 

Vp = Volume de Gás Processado 

Vs = Volume de Gás Seco  
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Tabela 17: Dados de Processamento de gás natural no Brasil. 
Processamento de gás natural no Brasil (mil m3/ano) 

Vp GLP C5+ ETANO PROPANO Vs 
19.071.723,00 2.330.186,00 1.121.258,00 281.013,00 771.598,00 17.913.275,00 

Fonte: ANP (2013a) 

 

No caso das alternativas estudadas, foi considerada a necessidade de UPGN 

para a instalação de dutos de transporte e para fabricação de fertilizantes. Considerou-

se que a usina termelétrica pode dispensar um sistema mais elaborado de tratamento de 

gás. 

Para a normalização dos dados, os empreendimentos tiveram suas capacidades 

interpoladas para o consumo da vazão de gás definida neste estudo (7,5 milhões de 

metros cúbicos de gás por dia), assim como os custos de cada investimento. A seguir 

serão tratadas as adequações técnicas feitas a cada uma das alternativas estudadas. 

O fator obtido de 0,939 indica uma vazão de 7.044,4 mil m3/dia de gás 

especificado após o processamento. Essa vazão de gás processado foi utilizada nos 

cálculos do Gasoduto Santa Maria do Oeste-Araucária (SMO-Araucária, ou gasoduto 

SMO-Araucária). A mesma vazão foi utilizada no caso do cálculo da UFN.  

Considerou-se neste trabalho que as UPGNs representam apenas custos e não 

geram lucros. Os custos de investimentos em UPGN foram obtidos com base na 

referência a capacidade de um trem de tratamento da Unidade de Caraguatatuba. O 

custo operacional foi estimado em 4 % do Capex ao ano (Tabela 18). 

 

Tabela 18: Custos associados ao investimento em UPGN. 
CUSTOS UPGN  

CAPEX UPGN (MM R$) 472,54 

OPEX UPGN (MM R$) 18,90 

Fonte: Elaboração própria e PAC 2 (2015) 

 

5.2.2 ALTERNATIVA A: GASODUTO 

 

Nessa etapa é realizado o cálculo do diâmetro do gasoduto que se pretende 

construir para avaliação de investimento. A modelagem do software de simulação é 

simplificada, embora haja necessidade de definição dos parâmetros de operação do 

software de simulação. Desse modo, as principais variáveis a serem definidas são o 



111 

 

traçado do gasoduto para obtenção da extensão do escoamento, a definição das 

condições de pressão de oferta e de demanda do ponto de entrega e a vazão que se 

pretende escoar. 

A primeira etapa para determinar um gasoduto é a definição do traçado, 

normalmente feita por imagens de satélite. Diversos tipos de mapas podem ser 

utilizados nas diversas etapas do projeto. FREIRE (2009) cita plantas cartográficas 

(escala 1:2500 a 1 : 250000), ortofotocartas, adequadas ao projeto básico  (escala 

1:1000 a 1:500) e ortofotocarta detalhada (escala 1:30000 a 1:5000) para liberação da 

faixa e outras etapas mais detalhadas. Ainda é possível a utilização de imagens de 

satélite ou aerolevantamento.  

Neste trabalho, a definição de traçado foi realizada utilizando-se das 

informações disponível no programa Google Earth. O novo duto deverá interligar a 

região de Santa Maria do Oeste à estação de compressão de Araucária, percorrendo, 

portanto, uma distância de 344 km. A vazão de gás limitante para o transporte é a 

quantidade de gás processado da UPGN.  

 

 

Figura 39: Gasoduto Santa Maria do Oeste-Araucária. 
Fonte: Elaboração própria no programa Google Earth. 

 

A Figura 39 mostra o traçado do gasoduto Santa Maria do Oeste-Araucária 

(SMO-Araucária) em vermelho, o traçado do Gasbol em azul e a estação de 

compressão de Araucária em amarelo. O campo produtor e a UPGN também estão 

indicados na extremidade do duto oposta à Ecomp Araucária. 
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A primeira fase do dimensionamento consiste em eliminar os diâmetros e as 

condições extremas para que seja reduzido o número de casos a serem estudados. No 

Brasil não há dutos com pressão de operação acima de 100 kgf/cm2 integrados à malha 

de transporte, mas ainda assim foram avaliados alguns dutos em que a pressão de 

recebimento superou esse valor. De mesmo modo, foi considerado que o valor mínimo 

para atendimento aos pontos de entrega é de 35 kgf/cm2, mas em alguns casos foram 

investigados os comportamentos de dutos em pressões inferiores. Posteriormente, testa-

se o gasoduto dimensionado integrado à malha, considerando uma projeção da carga do 

gasoduto. 

Foram realizadas diversas simulações para a definição do diâmetro do duto 

SMO-Araucária  entre 18 a 28 polegadas43. A condição inicial de dimensionamento do 

duto foi o atendimento à perda de carga entre 15 a 25 kPa/km (MOHITPOUR, 2007). 

Diâmetros e condições que, no cálculo isolado, ultrapassaram essas perdas de carga 

foram eliminados. Vale ressaltar que a eliminação de uma condição não 

necessariamente elimina um diâmetro. A Tabela 19 a seguir mostra os diâmetros e as 

perdas de carga obtidas. 

Tabela 19: Cálculo de perdas de carga de dutos isolados no Pipeline Studio. 

Diâmetro 
(in) 

Pressão de 
Oferta 

(kgf/cm2) 

Pressão de Entrega 
(kgf/cm2) 

Vazão  
(mil 

m3/d) 

Perda de 
carga 

kPa/km 

18 120,0 10,0 6402,9 31,358 

18 120,0 20,0 6427,0 28,508 

18 120,0 40,0 6074,0 22,806 

18 130,0 35,0 6852,0 27,082 

18 140,0 35,0 7450,0 29,933 

18 120,0 35,0 6259,0 24,232 

18 100 10 5336,66 25,657 

18 100 35 5047 18,530 

18 90 35 4439 15,679 

18 80 35 3824,8 12,828 

18 85 35 4133 14,254 

18 75 10 3917 18,530 

18 75 35 3513 11,403 

                                                           

 

43 Foram testados os diâmetros normalizados para tubos de aço (SILVA TELES, 1998). Por essa razão o 
diâmetro de 22 polegadas não foi investigado, apesar de existirem no país dutos com esse diâmetro. 



113 

 

18 70 35 3198 9,978 

18 60 35 2549,6 7,127 

18 100 45 4824,9 15,679 

18 100 55 4525 12,828 

18 100 70 3885 8,552 

20 120 35 8335 24,232 

20 100 35 6729 18,530 

20 100 40 6595,7 17,105 

20 100 45 6438 15,679 

20 100 50 6256 14,254 

20 100 55 6046 12,828 

20 100 70 5210 8,552 

20 90 35 5920,6 15,679 

20 85 35 5523,2 14,254 

20 80 35 5103 12,828 

20 75 35 4689 11,403 

20 60 35 3408 7,127 

20 50 35 2478,4 4,276 

24 120 35 13380,9 24,232 

24 100 35 10804 18,530 

24 100 45 10338 15,679 

24 100 50 10045,5 14,254 

24 100 55 9708,8 12,828 

24 100 70 7367,7 8,552 

24 90 35 9506,2 15,679 

24 85 35 8852,6 14,254 

24 80 35 8194,6 12,828 

24 75 35 7530,7 11,403 

24 70 35 6858,7 9,978 

24 60 35 5474,6 7,127 

26 100 35 13385 18,530 

26 75 35 9330,8 11,403 

28 100 35 16159,8 18,530 

28 75 35 11257 11,403 

28 50 35 5932 4,276 

Fonte: Elaboração própria 
 

O resultado do dimensionamento anterior indicou o uso de dutos de 20 ou 24 

polegadas. Enquanto o diâmetro de 18 polegadas apresentou perdas de carga acima do 

recomendado para a maior parte das situações, dutos de 26 polegadas e acima 

ultrapassaram as vazões requeridas. 
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O duto selecionado foi o que atendeu às condições máxima e mínima de entrega 

de gás quando integrado. Quando associado às contrapressões altas do Gasbol, o duto 

de 20 polegadas apresentou vazões insuficientes e perdas de carga muito altas. 

Ao final do processo, incluindo as duas fases, o diâmetro selecionado foi de 24 

polegadas para um duto sem sistema de compressão. A definição da entrada de 

eventuais estações de compressão futuras depende de informações mais precisas de 

ramp-up44 do duto e não se aplicou nesse nível de agregação das informações. 

Para essa alternativa, foi calculado o custo médio do duto em US$ por metro 

lançado de duto e por diâmetro nominal (US$/m.pol). A partir desse valor foi realizada 

a extrapolação dos custos de dutos com valores conhecidos para estimar os 

investimentos calculados para um novo duto.  

A Tabela 20 informa os custos de US$/m.pol atualizados para o mês de 

novembro de 2014 pelo INCC (FGV, 2015). 

 

Tabela 20: Investimentos em gasodutos no Brasil. 

Empreendimento 
Extensão 

(km) 
Diâmetro 

(in) 
Investimento 

(MM R$) 
US$/m.pol 

US$/m.pol 
atualizado 

GASFOR II 83 20 316,16 74,59  74,59  

GASAN II 38 22 140,03 65,60  83,40  

GASPAL II 60 22 272,71 80,91  102,87  

GASDUC III 179 38 2.500,00 143,94  197,06  

GASCAC 949 28 3.500,00 51,58  70,62  

Itaboraí-Guapimirim 11 24 114,30 169,56 169,56 

Média     116,35  

Fonte: Elaboração própria e PAC 2 (2015) 

 

Com a definição do diâmetro do duto, podem-se calcular os custos de 

investimento para a análise comparativa. O tempo da concepção do empreendimento e 
                                                           

 

44 O ramp-up determina o crescimento das demandas ao longo do tempo e pode, em um estágio mais 
avançado de um projeto, determinar a opção por diâmetros menores de dutos associados a estações de 
compressão (Mohitpour et al., 2007). Para efeito desse estudo conceitual considerou-se o duto operando 
na vazão máxima.  
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da etapa de projeto de análise de alternativas foi obtido da lei 11.909/2009 (BRASIL, 

2009a), e corresponde a um ano. Esse prazo é o tempo de que o MME dispõe para 

avaliar e propor um projeto provocado por terceiros. Estimou-se o prazo para realização 

de chamada pública e reavaliação do gasoduto de referência em seis meses. Para as 

etapas subsequentes do projeto (básico e executivo), IPLOCA (2009) estima um prazo 

máximo de 1 ano e seis meses. Finalmente, a construção e início de operação foram 

descritos por OLIVEIRA (2009) em um ano e sete meses para um duto de 300 km 

(Gasoduto Cabiúnas-Vitória - GASCAV). Considerando que os períodos anteriores não 

se sobrepõem, e somando os prazos acima, chega-se ao prazo de quatro anos e sete 

meses. Para o exercício deste trabalho, considerar-se-á o prazo de cinco anos para a 

construção do gasoduto desde a sua concepção até a partida. O resultado obtido para o 

investimento está resumido na Tabela 21. 

 

Tabela 21: Investimento no gasoduto SMO-Araucária 

GASODUTO SANTA MARIA - ARAUCÁRIA 

Comprimento (km) 344 

Diâmetro (in) 24 

Vazão pós UPGN (Mil m3/d) 7044,4  

Pressão de Projeto (kgf/cm2) 100,0  

CUSTOS DUTO 

Custo unitário (US$/m.pol) 116,35 

CAPEX dutos (MM R$) 2.452,77 

OPEX  (MM R$)/ano 98,1106 
Tempo de desenvolvimento (anos) 5 anos 
Desembolso 10-10-20-40-20 

Fonte: Elaboração própria 

 

O valor detalhado de custo de um gasoduto envolveria cálculos bastante 

elaborados, estudos, cartofiguras, aerolevantamento e outras técnicas que não são 

usadas nesse estudo, que é preliminar ao projeto conceitual.  

Os dados de renda do gasoduto foram obtidos a partir do cálculo anualizado da 

tarifa fornecida por FIRJAN (2011) atualizada para a data base pelo IGP-M e pode ser 

vista. Foi considerada operação do gasoduto 365 dias por ano. 

 

Tabela 22: Renda Bruta obtida para o gasoduto SMO-Araucária. 
RENDA 
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Tarifa atualizada (US$)/MMBtu 3,17 
Renda Bruta  (MM R$)/ano 776,65 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir dos dados acima foi calculado o VPL do gasoduto isento de impostos 

pra comparação com as demais alternativas, o que será desenvolvido nas próximas 

seções. 

 

  

5.2.3 ALTERNATIVA B: USINA TERMELÉTRICA (UTE) 

 

O arranjo desta alternativa considera uma UTE instalada na região do campo 

produtor de gás natural em Santa Maria do Oeste (Figura 40), interligada ao SIN, 

isolada da malha de transporte e vendendo a parcela variável de sua energia com custos 

operacionais correspondentes ao valor de CVU de 55,36 R$/MWh, e com o índice de 

inflexibilidade de 50%, equiparados aos da UTE Maranhão III (EPE 2013a).  

 

 

Figura 40: UTE localizada no campo em Santa Maria do Oeste. 
Fonte: Elaboração própria no programa Google Earth. 
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Como no caso em análise a termelétrica utiliza gás não processado, considera-se 

que a riqueza45 do gás também é utilizada na queima para a geração de eletricidade. 

Com isso, será obtida a capacidade da usina ou do conjunto de usinas que se pode 

instalar com a vazão de gás fixada de 7,5 MM m3/d.  

A UTE Santa Maria do Oeste (UTE-SMO) opera em ciclo combinado. Para esse 

caso fez-se o cálculo do consumo específico médio a partir das termelétricas a gás com 

as mesmas características e funcionando no País (Tabela 23).  

  

Tabela 23: Consumo específico médio para UTE de ciclo combinado. 
UTE Consumo específico 

médio (mil m3/d/MW) 
Disponibilidade 

(%) 
Aureliano Chaves  4,38 94 
Cuiabá  4,57 82 
Euzébio Rocha  5,28 96 
Fernando Gasparian  5,02 91 
Santa Cruz  4,26 81 
Araucária  4,57 95 
Termofortaleza  4,78 94 
Termopernambuco  4,02 93 
Norte Fluminense 4,74 100 
MÉDIA Ciclo Combinado 4,5990 92 

Fonte: (MME, 2014) 

 

A partir do consumo específico médio obtido foi possível calcular a potência 

máxima da UTE Santa Maria do Oeste. Depois de obtido esse valor, foi feito o cálculo 

da disponibilidade percentual da usina, com base também na médias das 

disponibilidades relativas à potência nominal das UTE que operam em ciclo 

combinado. De posse desse valor foi calculada a disponibilidade da UTE Santa Maria 

do Oeste. Esse foi o valor considerado para o cálculo da energia máxima a ser 

produzida. 

No exercício considerado neste estudo de caso será considerado que o preço de 

lance vencedor do Leilão de Energia Nova A-5 (Tabela 24) de R$ 206,50/MWh irá 

remunerar a venda de energia pela UTE-SMO. Serão incluídos custos operacionais 

correspondentes à disponibilidade da usina. 

                                                           

 

45
 Riqueza do gás inclui a parcela das frações mais pesadas do gás especificado, acima de três átomos de 

carbono na composição.  
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Tabela 24: Termelétricas a gás natural vencedoras do 20º LEN. 

Empreendimento 
Potência 

(MW) 

Garantia 
física 
(MW) 

Investimento 
(MM R$) 

Data 
Lance 

(R$/MWh) 

UTE Rio Grande 1238 605,2 2.945,08 28/11/2014 206,5 

UTE Novo 
Tempo 

1238 611,9 3.052,18 28/11/2014 206,5 

Fonte: ANEEL (2014). 

 

Para o cálculo de investimentos em usinas termelétricas, utilizou-se a referência 

internacional obtida em IEA (2010) de US$ 1.419/kW para uma usina de 210 MWe. 

Esse valor foi comparado com o custo do investimento estimado no leilão A-5 (EPE, 

2014d), que foi de US$ 948,59/kW. Neste estudo foi adotado o maior valor de 

investimento entre os dois. O prazo do investimento foi considerado de 3 anos, com 

base no leilão A-3 (EPE, 2011). 

Dessa forma, obteve-se o resultado da renda obtida quando toda eletricidade 

produzida é vendida (Tabela 25). 

 

Tabela 25: Investimento na UTE-SMO. 
USINA TERMELÉTRICA SMO 

Potência total (MW) 1.622 

Disponibilidade (MWméd.) 1.487 

Consumo específico de GN (mil m3/d/MW) 4,624 

Inflexibilidade 50% 

CUSTOS  

Custo da Capacidade Instalada (US$/kWe) 1.419 

CAPEX MM R$ 5.876 

CVU (R$/MWh) 55,36 

OPEX MM R$/ano 355,59 
Tempo de desenvolvimento (anos) 3 anos 

Desembolso 30-40-30 

RENDA  

Valor da energia (R$/MWh) 206,50 

Renda bruta anual (MM R$) 2.466 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.4 ALTERNATIVA C: FÁBRICA DE FERTILIZANTES (UFN) 

 

Nesta alternativa foi considerada a construção de uma fábrica de amônia em 

Santa Maria do Oeste (Figura 41). Não foi considerado trecho de gasoduto de 

transporte, uma vez que a fábrica está localizada próxima ao campo produtor.  

 

 

Figura 41: UFN e UPGN localizadas no campo em Santa Maria do Oeste 
Fonte: Elaboração própria no programa Google Earth 

 

Para a UFN Santa Maria do Oeste (UFN-SMO), foi adotada como premissa a 

instalação de uma fábrica que produza unicamente amônia por meio do processo Haber. 

O consumo específico nesse processo é de 14.660 BTU de gás natural/lbm de amônia 

produzida e que esse consumo específico corresponde a 50 % do consumo energético 

total da planta (TOLMASQUIM et al, 2003). Essa relação foi utilizada para cálculo da 

capacidade de produção de amônia por ano.  

Como o insumo de produção de amônia é o metano, foi considerada a 

necessidade de construção de uma unidade de processamento para esse fim. Assim, 

para o cálculo da vazão de gás, foi inserido o fator de UPGN, a exemplo do que foi 

feito na seção 5.2.1. Adicionalmente, sobre o volume de gás natural especificado 

aplicou-se um novo fator que resultou na quantidade de metano que efetivamente reage 
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para produzir amônia anidra. Nesse cálculo foi considerada a proporção 

estequiométrica. Como foi determinada a necessidade de gás processado, ao valor 

obtido para a instalação no sítio em Santa Maria do Oeste foi contabilizado o 

investimento em uma UPGN, que especifica o gás para 85% de metano (ANP, 2008b).  

O investimento foi calculado a partir do valor fornecido por PAC2 (2015) de 

US$ 2,034 bilhões para a instalação da UFN V, com capacidade de 519 mil 

toneladas/ano de amônia. Considerou-se o prazo do investimento em quatro anos 

obtido do EIA RIMA da UFN III (PETROBRAS, 2011). 

Para o cálculo da renda, utilizou-se o preço internacional da amônia para Caribe 

e América obtido de FERTERCON (2015). Para os custos de frete rodoviário nacional 

para produtos químicos foi usado o valor de SINDIVAPA (2014). Esse valor de frete se 

refere a duas vezes a distância percorrida entre o porto de Paranaguá e a região de 

Santa Maria do Oeste. No caso da distribuição do produto pelo mercado local foi 

estimada uma área de influência de 100 km entre o ponto de produção e os pontos de 

venda e o valor de frete segue a mesma lógica anterior.  

O Opex Médio da UFN foi obtido de IPL (2013) e adicionado dos custos de 

produção de gás natural em terra estimados para o Brasil e que constam da Tabela 2 

(EPE, 2014c). Considerando as projeções futuras de produção, o preço do gás utilizado 

para o OPEX de UFN considerou 80% de gás convencional e 20% da produção de gás 

não convencional. O resultado obtido encontra-se na Tabela 26:  

 
Tabela 26: Investimento na fábrica de fertilizantes UFN-SMO 

UNIDADE DE FERTILIZANTES - AMÔNIA 
Capacidade (mil t NH3/a) 856,0  
Consumo específico BTU/lbm 14.660,0  
Consumo de GN (mil m3/d) 7.044,4  

Poder calorífico GN especificado (kcal/m3) 9.400,0  

CUSTOS - UFN 
CAPEX UFN(MM R$) 3.354,8  
OPEX Médio (US$/t) 45,0  
OPEX (MM R$)/ano 364,9 
Tempo de desenvolvimento (anos) 4 anos 

Desembolso 10-20-40-30 

RENDA 
Preço da amônia na FOB (US$/t) 600,0  
Preço da amônia no consumidor (R$/t) 1.612,8  
Frete Líquido (R$/t) 80,8  
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Taxa de ocupação (dias/ano) 90% 
Renda bruta um ano (R$) 1.248,2  

Fonte:  Elaboração própria 
 

 

5.3 SEGUNDA ETAPA - ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Esta etapa consiste em verificar e comparar os resultados obtidos do cálculo do 

valor presente líquido (VPL) para cada uma das três alternativas anteriormente 

estudadas. A alternativa que obtiver o maior VPL será considerada a melhor entre as 

estudadas. Essa comparação foi feita em duas situações. Primeiro considerando apenas 

os valores brutos e posteriormente considerando a incidência de impostos.  

Não foram considerados depreciação ou financiamentos para o cálculo do VPL. 

Foram considerados custos operacionais de todas as alternativas. A Tabela 27 indica os 

valores de VPL obtidos para cada uma das alternativas apresentadas e o payback.  

 

Tabela 27: VPL para as alternativas analisadas. 

  SEM IMPOSTOS (R$ milhões) Payback (anos) 

GASODUTO+UPGN 424,44  10 

UTE 4.927,54  6 

UFN + UPGN 391,89  9 

 

Pode-se observar que todas as alternativas apresentaram VPL positivo quando 

não são considerados impostos. A usina termelétrica apresentou o maior valor de VPL 

comparado com as demais alternativas, enquanto o segundo melhor resultado foi o 

gasoduto, seguido pelas fábricas de amônia. Observe-se que, apesar de a fábrica de 

amônia pagar-se mais rápido que o gasoduto, o resultado do VPL para esta alternativa é 

melhor que o daquela. 

Esse resultado, no entanto, não leva em consideração os impostos. Como as três 

alternativas contam com isenção de PIS/COFINS. A Tabela 28 mostra os impostos 

considerados para as alternativas. 

Tabela 28: Impostos incidentes sobre as alternativas. 

IMPOSTO ALÍQUOTA INCIDE SOBRE 

IMPOSTO DE RENDA 25,00% LAIR 

CSLL 9% LAIR 
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PIS 0,00% RECEITA BRUTA 
COFINS 0,00% RECEITA BRUTA 
ICMS 12% RECEITA BRUTA 

Fonte: Elaboração Própria 

Quando são incluídos impostos (ICMS, Imposto de Renda e CSLL), os 

resultados modificam-se significativamente, como é visto na Tabela 29: 

 

Tabela 29: VPL para as alternativas analisadas com impostos. 

  
VPL SEM 

IMPOSTOS (R$ 
milhões) 

VPL COM 
IMPOSTOS 
(R$ milhões) 

Payback com 
impostos (anos) 

GASODUTO+UPGN 424,44  -547,16  13 

UTE 4.927,54  850,62  8 

UFN + UPGN 391,89  -1.008,27  14 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Observa-se que a incidência de impostos reduz significativamente o VPL, 

tornando negativos os VPL do gasoduto e da UFN. O único investimento que 

permanece com VPL positivo é a usina termelétrica. No caso do período de 

recuperação do investimento (payback), a incidência de impostos postergou todos os 

períodos. 

 

 

5.4 TERCEIRA ETAPA - GASODUTOS ASSOCIADOS A TECNOLOGIAS 

COMPLEMENTARES 

 

Nesta etapa foi testada a associação de gasodutos a duas soluções técnicas: a 

tecnologia de miniplantas de metanol e a tecnologia de sítios de estocagem subterrânea 

de gás natural. Essas duas soluções não são utilizadas comercialmente no Brasil e 

foram nomeadas neste trabalho Tecnologias Complementares.  

Será associado às Tecnologias Complementares o gasoduto Santa Maria do 

Oeste-Araucária e a avaliação do resultado obtido será feita perante o VPL global 

obtido da associação da nova tecnologia ao gasoduto e, subsidiariamente, será feita 



123 

 

uma análise em relação ao payback46  do investimento. A escolha dessas tecnologias 

complementares baseou-se no entendimento de que existe demanda pelos produtos ou 

serviços delas decorrentes.   

 

5.4.1 TECNOLOGIA COMPLEMENTAR 1: MINIPLANTAS DE METANOL  

 

Para a instalação de uma miniplanta de Metanol associada ao gasoduto SMO-

Araucária, foi adotada como premissa a instalação de uma miniplanta de 100 toneladas 

por dia na região de Santa Maria do Oeste. A Figura 42 mostra a miniplanta de MeOH, 

que deve ser instalada antecipadamente ao gasoduto. Para esse cálculo considera-se o 

gasoduto interligando à malha do Gasbol na Ecomp Araucária. 

 

 

Figura 42: Miniplanta de MeOH instalada na região de Santa Maria do Oeste. 
Fonte: Elaboração própria no programa Google Earth. 

 

Embora se admita o gás precariamente especificado com 79% de Metano para o 

uso nas miniplantas, foi considerada a entrada de uma UPGN posteriormente, uma vez 

que para gasodutos de transporte há necessidade de que o gás seja especificado. 

                                                           

 

46
 Entende-se por payback, ou critério do período de recuperação, o tempo, em anos, com que o 

empreendimento recupera o investimento realizado (BREALEY, 2003). 
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A remuneração virá da venda de MeOH no mercado brasileiro, em razão da 

substituição do produto importado. O preço do metanol foi de US$ 600,00, obtido de 

METHANEX (2015) para o mês de novembro de 2014. 

O critério para estimar os custos de frete será similar ao critério da seção 4.1.4.  

Foi usado o valor de SINDIVAPA (2013), que se refere a duas vezes a distância 

percorrida entre o porto de Paranaguá e a região de Santa Maria do Oeste. No caso da 

distribuição do produto pelo mercado local foi estimada uma área de influência de 100 

km entre o ponto de produção e os pontos de venda e o valor de frete segue a mesma 

lógica anterior. Os custos do gasoduto e da UPGN foram os mesmos das seções 5.2.1 e 

5.2.2. A Tabela 30 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 30: investimento em Miniplantas de MeOH. 

Mini Planta de Metanol 
Cap. de produção por planta (Mil t/a) 33,0 

Investimento médio Brasil (R$/t) 1.017,0 

CUSTOS 
CAPEX (MM R$) 33,6 

OPEX (MM R$/ano) 14,8 

Tempo de desenvolvimento (anos) 2 anos 

Desembolso 50-50 

RENDA 
Preço do Metanol FOB (US$/t) 499,0 

Frete Líquido (R$/t) 182,5 

Preço final do Metanol (R$/t) 1.354,6 

Receita Bruta por planta (R$/Ano) 44,7 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os custos operacionais foram calculados a partir de MESSIRI (2006), 

adicionado dos custos de produção de gás natural em terra estimados para o Brasil e 

que constam da Tabela 2 (EPE, 2014c). Considerando as projeções futuras de 

produção, o preço do gás utilizado para o OPEX de UFN considerou 80% de gás 

convencional e 20% da produção de gás não convencional. 

Como na seção 4.1, inicialmente, foi calculado o VPL da associação entre a 

miniplanta de metanol e o gasoduto isenta de impostos e posteriormente, foram 

considerados os principais impostos (ICMS, IR, CSLL). Os impostos considerados 
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foram os mesmos para as Miniplantas de Metanol que os considerados seção 5.3 e o 

resultado obtido está na Tabela 31: 

 

Tabela 31: Resultados de VPL para miniplantas de Metanol 

  
Sem impostos 
(R$ milhões) 

Com impostos 
(R$ milhões) 

GASODUTO + UPGN  + MEOH 380,10  -392,33  
Fonte: Elaboração própria 

 

A associação do gasoduto SMO-Araucária com as miniplantas de metanol foi 

pensada como forma de possibilitar a antecipação de receitas para o investimento em 

gasodutos e de prospecção de demandas. Dessa maneira, a operação dessas miniplantas 

não ocorre ao longo de toda a vida útil do empreendimento. As miniplantas foram 

idealizadas de modo a serem realocadas para outras regiões assim que o gasoduto entre 

em operação. Assim, considera-se nesta análise que as miniplantas são desmobilizadas 

no ano 8 a partir do início do empreendimento. O gasoduto inicia a ser construído após 

a partida da miniplanta de metanol. Considerou-se apenas uma miniplanta de metanol. 

 

 

5.4.2 TECNOLOGIA COMPLEMENTAR 2: ESGN 

 

Sistemas de estocagem de gás natural têm diversas funções em uma malha de 

gasodutos e, quando associadas a projetos de novos gasodutos, plantas de ESGN têm a 

capacidade de reduzir a necessidade de gás transportado, diminuindo gastos de 

construção e montagem. A Figura 43 mostra o arranjo configurado para a associação de 

sistemas de ESGN e novos gasodutos.  
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Figura 43: Arranjo das localizações de ESGN. Araucária (PR) e Canoas (RS). 
Fonte: Elaboração própria 

Duas opções de localização de ESGN são testadas neste trabalho: a primeira, 

próxima a ocorrência dos recursos em Santa Maria do Oeste e ao novo gasoduto 

(Opção 1: ESGN Araucária). A segunda, no final do Gasbol, mais distante dos recursos 

e localizada em um trecho do Gasbol com restrição de infraestrutura (Opção 2: ESGN 

Canoas). 

Do ponto de vista de infraestrutura, foram investigadas por meio de simulações 

termofluido-hidráulicas as opções da localização de instalações de ESGN próxima ao 

Gasbol nos pontos de entrega de Canoas (RS) e de Araucária (PR). As condições de 

escoamento da malha foram investigadas de maneira interativa, o que resultou nos 

dados de investimento apresentados.  

O processo de simulação utilizado exigiu o desenvolvimento da modelagem do 

sistema que incluiu o novo gasoduto, os gasodutos do Gasbol e os sítios de estocagem. 

A construção do modelo e os resultados obtidos neste estudo de caso serão detalhados a 

partir da seção 5.4.2. A Tabela 32 mostra o resultado de investimentos realizados na 

ESGN Araucária. A ESGN Canoas não apresentou condições viáveis de infraestrutura, 

como será visto na seção 5.4.2.3. 
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Tabela 32: Investimento em ESGN em Araucária. 

ESGN Araucária 
Volume estocado (milhões de m3) 565,8 

Retirada mínima 1% (milhões de m3/d) 2,8 

Retirada máxima 5% (milhões de m3/d) 14,1 

CUSTOS 
CAPEX (Caverna) (MM R$) 505,6 

OPEX (Caverna) (MM R$) 62,0 

Tempo de desenvolvimento (anos) 7 

Desembolso 2-3-5-15-25-35-15 

RENDA 
Preço do GNL médio  (US$/MMBTU)  11,4 

Gás Nacional (inclui tarifa) 8,6 

Tarifa estimada 3,2 

Renda mínima Arbitragem (MM R$/Ano) 236,4 

Renda Média Arbitragem (MM R$/Ano) 709,2 

Renda Máxima Arbitragem (MM R$/Ano) 1.181,9 
Fonte: Elaboração própria 

 

Vale ressaltar que as condições de investimento em ESGN foram obtidas a 

partir da quantidade de gás disponível na malha, condição obtida da simulação da 

malha. Esse valor foi utilizado para dimensionar o tamanho máximo do sítio a ser 

interligado à malha. A partir do resultado da simulação, foi dimensionado o período de 

enchimento necessário para que o sistema de ESGN passasse a operar e os valores de 

CAPEX e OPEX da ESGN foram obtidos. Para o cálculo do VPL foi utilizada a renda 

média, que corresponde à vazão média de retirada de 8,5 milhões de m3/d. Vale lembrar 

que essa capacidade só se tornaria viável de ser comercializada em um horizonte que 

houvesse ampliação da capacidade de transporte na região sul do Gasbol. 

 

 

5.4.3 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO: BALANÇO 

 

O processo de simulação da projeção baseia-se no balanço entre as demandas e 

as ofertas potenciais a partir da elaboração de uma série decenal de dados. Com base 

nas premissas construídas na seção 4.3.3 do capítulo 4 foram identificados possíveis 

desequilíbrios entre oferta e demanda 
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O balanço de gás natural tem a função de visualizar o equilíbrio entre as 

projeções de volumes de oferta e demanda de gás natural. 

Observou-se do balanço que a capacidade de exportação do Gasbol para o 

sistema Transpetro via Paulínia e Guararema declina gradualmente até 2017, quando se 

reverte a tendência e as transferências de custódia passam a ocorrer no sentido inverso. 

Essa tendência foi confirmada na simulação. A seguir serão demonstrados os resultados 

das corridas de simulação realizadas com base nesse balanço e suas variações.  

 

5.4.3.1 CORRIDA I – TESTE DE CAPACIDADE INSTALADA 

 

Observa-se que o principal ponto de restrição do sistema é o sul do Gasbol, 

principalmente a partir de Araucária, onde ocorre a redução de pressão de operação do 

Gasbol de 100 para 75 kgf/cm2 e também uma sequência de reduções de diâmetro.  

Identificou-se que haveria gargalos de infraestrutura para o atendimento do 

crescimento de 9,5 % ao ano das demandas. A seguir as análises resumidas das 

simulações realizadas a cada ano para este cenário. 

 

ANO 2013  

Observa-se que a média de importação de gás natural da Bolívia vem sendo 

muito próxima da média contratual. Cerca de um terço do gás proveniente da Bolívia 

foi utilizado na malha Transpetro (10,3 milhões de m3/d), transferido através de 

Guararema e Paulínia, o que representa parcela significativa do gás importado dessa 

origem. A pressão de chegada ao fim do duto foi de 66 kgf/cm2, indicando relativa 

folga operacional. O teste da malha com térmicas na máxima exigiu a redução das 

transferências do Gasbol para a malha Sudeste (Transpetro) de 10,3 milhões para 6,732 

milhões. A pressão de atendimento no trecho final foi 47 kgf/cm2, o que indica 

condição de atenção quanto à possibilidade de atendimento futuro.  

 

ANO 2014 

Na projeção realizada para esse ano, a capacidade de exportação de gás para a 

malha da Transpetro cairia em virtude do aumento das demandas para o Sul do País.  

A Tabela 33 mostra a comparação entre os valores projetados e as médias 

informadas pela TBG (2015). Observa-se que em alguns pontos de entrega o desvio é 

significativo, como em Campo Grande e Ibitinga. Em outros, como em Araucária 
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(distribuidora), o valor projetado coincidiu com o movimento médio do ponto de 

entrega. No entanto, o importante a ser observado é que o modo de operação do duto 

para 2014 permaneceu o mesmo: o sistema se manteve operando na capacidade 

máxima de oferta, transferindo o gás não consumido na malha do GASBOL para a 

malha Transpetro. Isso pode ser observado a partir da movimentação dos pontos de 

entrega EMED Guararema, EMED Paulínia e EMED Jacutinga. 

 

Tabela 33: Comparativo entre demandas reais e projetadas para 2014. 
  Real Projetado Desvio Desvio 

% 
Corumbá-EE 0,00 0,00 0,00 0 
Campo Grande-EE 1202,35 338,12 864,23 72% 
Três Lagoas +UTE 1374,32 1653,97 -279,65 -20% 
Valparaíso 35,56 37,28 -1,72 -5% 
Bilac 53,63 65,74 -12,11 -23% 
Guiaçara 55,16 55,77 -0,61 -1% 
Iacanga 155,56 174,79 -19,23 -12% 
Ibitinga 27,07 8,98 18,09 67% 
S. Carlos 264,74 307,97 -43,23 -16% 
Rio Claro 1349,52 1802,04 -452,52 -34% 
Limeira 876,52 632,03 244,50 28% 
Americana 433,63 564,88 -131,26 -30% 
REPLAN 2220,77 1678,40 542,37 24% 
Jaguariúna 1326,34 1509,32 -182,98 -14% 
Itatiba 483,10 598,51 -115,41 -24% 
Guararema 541,77 677,51 -135,74 -25% 

EMED Guararema 5054,89 4636,12 418,77 8% 
Gemini 314,94 380,00 -65,06 -21% 
Sumaré 380,98 443,59 -62,60 -16% 
Campinas 70,73 53,53 17,21 24% 
Indaiatuba 70,73 84,24 -13,51 -19% 

Itu 492,82 665,86 -173,05 -35% 
Porto Feliz 511,55 586,23 -74,68 -15% 
Araçoiaba da Serra 171,00 195,52 -24,51 -14% 
Campo Largo 166,56 267,94 -101,38 -61% 
Araucária CIC 869,90 871,81 -1,90 0% 
Araucária UTE 1853,94 1307,38 546,56 29% 
Joinville 73,89 80,09 -6,20 -8% 
Guaramirim 472,04 534,86 -62,83 -13% 

Gaspar 181,43 214,57 -33,14 -18% 
Brusque 21,69 28,45 -6,76 -31% 
Tijucas 284,33 295,68 -11,34 -4% 
S. Pedro de Alcântara 63,34 77,17 -13,83 -22% 
Tubarão 142,65 149,42 -6,77 -5% 
N. Veneza 304,90 327,18 -22,28 -7% 
V. do Cedro 148,17 176,07 -27,90 -19% 
Igrejinha 12,74 14,54 -1,79 -14% 
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Araricá 110,09 0,58 109,51 99% 
Cachoeirinha 186,72 209,06 -22,34 -12% 
Canoas 816,46 1060,10 -243,65 -30% 
Canoas UTE 18,85 0,94 17,91 95% 
REFAP 499,12 550,00 -50,88 -10% 
Boa Esperança 276,51 287,49 -10,98 -4% 
Urussanga 275,83 322,15 -46,32 -17% 
EMED REPLAN 4319,48 4636,12 -316,63 -7% 
EMED Jacutinga 384,13 468,01 -83,88 -22% 
REPAR 1027,52 1050,00 -22,48 -2% 
  29977,96 30080,00     

Fonte: Elaboração própria 

 

ANO 2017 

A tendência de redução de transferências para o sistema Sudeste apresentada em 

2014 se repete nos anos seguintes até 2017, quando o sistema Gasbol não deverá dispor 

de capacidade de exportação para o sistema Transpetro. Foi feito um comparativo entre 

os dados projetados e o ano de 2014. 

A partir desse ano o Gasbol reduziria a capacidade de atendimento a todas as 

demandas contratadas caso se confirme o crescimento histórico baseado no crescimento 

do Rio Grande do Sul. O Balanço indica que seria necessário reduzir o atendimento a 

algumas demandas todos os anos a partir deste ano ou ocorreria o risco de falta de 

atendimento caso todas as termelétricas do sistema viessem a operar na máxima. Desse 

modo, a reversão do Gasbol indicada pelo balaço seria confirmada. 

  

ANO 2019 

A partir do ano de 2019 o balanço indica a necessidade de fechamento de todas 

as termelétricas por falta de gás para atender à taxa de crescimento estimada ou a 

contenção do crescimento. 

Foi identificada a necessidade de fechar termelétricas bicombustíveis ou 

diminuir a transferência para o Sudeste. Seria necessário fechar as demandas 

termelétricas bicombustíveis (Canoas e William Arjona) e a UTE três Lagoas. 

A solução identificada para ampliação da capacidade e atendimento das 

demandas requer a duplicação do trecho entre Igrejinha e Canoas em 2019, acrescida 

de uma Ecomp em várzea do Cedro. 

 

ANO 2024 
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No ano de 2024 haveria um déficit de gás de cerca de 20 milhões de m3/d para o 

atendimento da demanda em relação à oferta contratada do Gasbol. Caso esse gás fosse 

complementado pela malha da Transpetro, haveria possibilidade de ampliação de 

capacidade da infraestrutura. 

A tendência continuada de crescimento das demandas identificou nas 

simulações no ano de 2024 que, além do fechamento de todas as termelétricas do 

Gasbol, inclusive as do trecho norte, o duto não teria capacidade de atendimento para a 

UFN III, tampouco para a REPAR após a ampliação em 2020. Caso contrário, não 

haveria como garantir o atendimento à distribuidora do Rio Grande do Sul no PE de 

Canoas. 

A solução para o atendimento das demandas no fim do período decenal (2024) 

identifica que seria necessário duplicar o Gasbol sul desde Paulínia até Canoas para o 

atendimento deste cenário. Vale ressaltar que essa não é necessariamente a melhor 

solução econômica; a combinação de duplicação de alguns trechos com a colocação de 

estações de compressão pode ser mais viável economicamente, mas esse não é o 

objetivo desse estudo neste momento. Como explicado anteriormente, o investimento 

de ampliação não recairia sobre o novo investidor, mas sobre o atual concessionário do 

duto. 

 

5.4.3.2 CORRIDA II – DIMENSIONAMENTO DO NOVO GASODUTO. 

As corridas realizadas para redimensionamento do novo gasoduto integraram o 

duto dimensionado na seção 5.2.2 ao Gasbol. Observou-se que, a partir de 2019, 

quando se projeta a entrada deste duto, ocorre o deslocamento de parte da oferta 

importada da Bolívia, sendo capaz de atender parte do trecho sul do Gasbol. 

A entrada do novo duto evitaria a ampliação de capacidade que foi identificada 

na maior parte do trecho entre Paulínia e Araucária, o que possibilitaria que o gás 

importado da Bolívia fosse redirecionado para outras regiões, ou ainda que viabilizasse 

novas ampliações de capacidade no trecho sul do Gasbol. A ampliação a jusante de 

Araucária, porém, não é evitada pela entrada do novo duto. 

  

5.4.3.3 CORRIDA III – ESGN 
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SÍTIOS DE ESGN ISOLADOS (PRIMEIRO TESTE) 

 

A simulação de sítios de ESGN envolve três momentos básicos. O primeiro é o 

desenvolvimento do campo, quando não há interferência com a malha. O segundo é o 

período de enchimento, quando o sítio passa a ser um novo ponto de demanda na 

malha. O último é quando o sítio passa a ser um ponto de oferta e a manutenção de seus 

volumes ocorre nos períodos de baixa demanda. Nesse exercício, os períodos de 

enchimento das ESGN ocorreram nos anos de 2019 a 2020. 

 

A) ESGN ARAUCÁRIA 

 

A localização da ESGN em Araucária possibilita a estocagem de maior 

quantidade de gás no período a partir de 2019 do que o sítio de Canoas. Em 2019 e 

2020 o sistema tem possibilidade de acumular cerca de 840 e 710 m3/d, 

respectivamente, possibilitando a criação de uma estocagem maior no local. No 

entanto, frente ao crescimento projetado de 9,5 % da demanda das distribuidoras, a 

restrição de infraestrutura para o trecho final do Gasbol sul continua. Dessa maneira, 

permanece a necessidade de ampliação dutoviária para o atendimento das demandas 

dessa região.  

 

B) ESGN  CANOAS 

 

O período de enchimento da ESGN Canoas inicia-se em 2019. Nesse período, 

descontada a vazão necessária para suprir a UTE em seu despacho médio, apenas 445 

mil m3 seriam possíveis de estocar em Canoas. Esse volume é insuficiente para atender 

as demandas da região. Em 2020 não haveria gás o suficiente para enchimento 

simultâneo da ESGN, o atendimento das distribuidoras, a UTE Canoas e a ampliação 

da REFAP.  

 

C) DIAGNÓSTICO DAS ESGN 

 

De maneira geral, as estocagens não são suficientes para evitar a necessidade de 

ampliação dutoviária. Desse modo, para suprimento do ponto da infraestrutura 

localizado em Canoas, não faz diferença se o recurso vem de SMO ou não (primeiro ou 
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segundo teste), haverá necessidade de ampliação de capacidade dutoviária no cenário 

estudado de crescimento da demanda a 9,5% ao ano.  

 

SÍTIOS DE ESGN INTEGRADOS (SEGUNDO TESTE) 

 

Em razão dos resultados obtidos no primeiro teste do Cenário II, o segundo teste 

utilizou para comparação a malha ampliada do ano de 2024. Essa malha ampliada 

inclui a duplicação de trechos do Gasbol sul e a instalação de novas Ecomps. Foram 

simulados os anos de 2019 e 2024. 

Nesse teste, partiu-se da infraestrutura ampliada para o atendimento do pico de 

demanda e foi investigada qual localização de estocagem proporcionaria a melhor 

condição de infraestrutura. 

Para ambas as localidades, a entrada do ponto de oferta em SMO eliminaria a 

ampliação do trecho a montante de Araucária, o que compensaria a criação do novo 

duto. Adicionalmente, pode ser verificado desse teste que a instalação da ESGN em 

Araucária permitiu a diminuição do duto SMO-Araucária para o diâmetro de 20 

polegadas. 

 Apenas após as simulações com a ESGN é possível obter os resultados de VPL 

para essa alternativa associada com o gasoduto. 

O cálculo do VPL da associação entre a ESGN e o gasoduto foi realizado como 

na seção 5.4.1, para a tecnologia complementar das miniplantas de Metanol. 

Inicialmente, foi obtido o valor isento de impostos. Posteriormente, foi considerada a 

incidência de ICMS, IR e CSLL. O resultado obtido está na Tabela 34: 

 

Tabela 34: VPL de ESGN associada a Gasodutos 

  
SEM IMPOSTOS 

(R$ milhões) 
COM IMPOSTOS 

(R$ milhões) 

GASODUTO + UPGN + ESGN 1.983,49 514,85 

  

Uma consideração importante em relação à operação da ESGN, e que influencia 

diretamente sobre a renda obtida é a respeito da movimentação (retirada) de gás. Foi 

considerado que a ESGN dimensionada nesse estudo opera na retirada média, o que 

corresponde a vazão de 8,5 milhões de m3/dia. Vale ressaltar que, para compor a renda 

total da ESGN, entende-se que metade da vida útil da instalação ao longo do ano deve 
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ser dedicada a reinjeção de gás no reservatório. Portanto, o cálculo da renda considera 

que o valor obtido corresponde à operação de retirada por 182,5 dias. 

 

 

5.4.4 CÁLCULO DA TARIFA E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

Outro modo de determinar a aceitação da construção de um gasoduto é pela 

comparação entre a tarifa que seria necessária para remunerar o gasoduto (calculada 

pelo método da TIR, Tarifa interna de Retorno) de modo a fazer o valor do VPL igual a 

zero. Nessa situação a TIR iguala a TMA. Esse cálculo tem uso prático, uma vez que 

contratos de transporte de gás natural são remunerados por meio da tarifa de transporte. 

A tarifa de partida considerada foi a tarifa de transporte média calculada para o 

Brasil (FIRJAN, 2011)47 de US$ 2,66/MMBtu, atualizada pelo IGP-M para US$ 

3,17/MMBtu48. Empreendimentos com tarifa menor que US$ 3,17/MMBtu são 

considerados viáveis. Nessa avaliação, para tarifas maiores que US$ 3,17/MMBtu 

considera-se que o gasoduto é inviável. Esse cálculo comparativo foi realizado para as 

seguintes condições: 

• Gasoduto isolado (sem UPGN) 

• Gasoduto com UPGN 

• Gasoduto com UPGN e miniplanta de metanol 

• Gasoduto com UPGN e ESGN (gasoduto com diâmetro de 20 polegadas). 

 

Esse resultado encontra-se na Tabela 35 a seguir. 

Tabela 35:Tarifa do gasoduto SMO-Araucárica (TMA = 14,62%). 

Solução técnica Tarifa  (US$/mm Btu) 

Gasoduto SMO-Araucária 3,650 

Gasoduto SMO-Araucária + UPGN 4,300 

                                                           

 

47
 Em abril de 2015,uma nova tarifa foi calculada pela instituição. Nesse novo estudo a FIRJAN estimou o 

valor em US$ 3,52/MMBtu. <http://www.quantocustaogasnatural.com.br/>. 

48
 O valor de tarifa expresso em US$/MMBtu não foi considerado uma forma de indexação de preços. 

Como os contratos de transporte são indexados parcialmente pelo IGP-M (TBG, 2014a), adotou-se essa 

forma de atualizar as tarifas. 
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Gasoduto SMO-Araucária + UPGN + ESGN 1,7725 

Gasodutos SMO-Araucária + UPGN + MEOH 4,276 
Fonte: Elaboração própria 

 

Observou-se dos resultados obtidos em todos os exercícios realizados neste 

trabalho que a escolha da taxa de atratividade pode penalizar significativamente a 

viabilização de empreendimentos. Desse modo, foi realizado um teste de sensibilidade 

no cálculo da tarifa, para o gasoduto Santa Maria do Oeste-Araucária. Nesse teste de 

sensibilidade foi também avaliado o impacto da a inclusão dos custos de uma UPGN 

sobre a tarifa de transporte do gasoduto. A Tabela 36 resume os resultados obtidos. 

 

Tabela 36: Análise de sensibilidade da tarifa de transporte do 
 gasoduto SMO-Araucária em relação à TMA. 

TMA 
Tarifa sem 

UPGN 
(US$/mm Btu) 

Tarifa com 
UPGN 

(US$/mm Btu) 

17,00% 4,27  5,03  

14,62% 3,65  4,30  

11,25% 2,85  3,37  

10,00% 2,58  3,06  

7,50% 2,09  2,48  

5,00% 1,66  1,98  
Fonte: Elaboração própria 

 

Observe-se que para valores de TMA em torno e abaixo de 11,25% tornam-se 

viáveis empreendimentos de gasodutos não-associados a Unidades de Processamento 

de Gás Natural. Para valores de TMA em torno e abaixo de 10 % tornam-se viáveis 

empreendimentos de gasodutos associados a Unidades de Processamento de Gás 

Natural. Nota-se que, como a construção da TMA neste trabalho está relacionada à taxa 

Selic (BCB, 2015), a viabilização de empreendimentos está também atrelada à 

tendência de aumentos sofrida por esta taxa. 

 

5.4.5 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

5.4.5.1 ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 
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Os resultados da análise de alternativas mostraram aspectos importantes em 

relação às três opções estudadas. 

Inicialmente, é relevante fazer algumas considerações a respeito da escala 

obtida para os empreendimentos a partir da padronização da vazão de produção de gás 

natural. Obteve-se que valor limitado de gás natural seria suficiente para a construção 

de um gasoduto de diâmetro de porte médio a grande, comparável com diversos outros 

existentes no Brasil. Gasodutos como o Cabiúnas-Vitoria e Campinas-Rio têm 28 

polegadas de diâmetro e extensão de 300 e 450 km, respectivamente (MME, 2015). 

Similarmente, a potência nominal da termelétrica obtida neste trabalho (1622 

MW) seria correspondente a três ou quatro termelétricas de ciclo combinado médias no 

País (calculado em valor em torno de 427 MW). No entanto, o porte obtido para a UTE 

Santa Maria não chega a ser tão distante das termelétricas vencedoras do 20º LEN A-5 

(1238 MW).  

O caso em que a escala foi mais crítica foi o da fábrica de fertilizantes. A 

quantidade de amônia produzida pela UFN Santa Maria (856 mil toneladas de 

NH3/ano) corresponderia a cerca de 60% da capacidade instalada de produção de 

amônia no País (1470,5 mil t/ano), considerando que metade do gás consumido pela 

fábrica teria uso energético. Nesse caso, uma análise de escala seria necessária, uma 

vez que a construção de duas fábricas com produção de cerca de 430 mil t/ano poderia 

aumentar ainda mais o investimento pelo aumento dos custos fixos. 

A análise comparativa entre as alternativas verificou que, para a região 

escolhida de Santa Maria do Oeste, a melhor solução seria a instalação de uma 

termelétrica localizada perto do campo produtor. A alternativa da termelétrica 

apresentou VPL positivo, mesmo quando foram contabilizados os impostos. Além de 

obter a vantagem comparativa de dispensar o processamento, observa-se que a alta 

remuneração do serviço de produção de eletricidade compensa os custos operacionais 

com o gás natural incluídos na parcela com remuneração variável da geração. 

Esse resultado coincide com a decisão tomada na construção do complexo 

termelétrico do Maranhão a partir de 2012 (MPX-Eneva). Observa-se que, em um 

cenário de restrição hídrica, a opção pela energia termelétrica torna-se uma solução 

ainda mais atraente, principalmente ao observarmos a tendência de aumento dos preços 

dos últimos leilões de energia. 

Verifica-se que o gasoduto apresentou VPL positivo antes da incidência de 

impostos, mas após os impostos tornou-se um empreendimento com VPL negativo, 



137 

 

embora tenha sido relativamente menos negativo que a fábrica de fertilizantes. Esse 

resultado intermediário do gasoduto pode ocorrer em virtude de o serviço de transporte 

ser independente dos preços do gás. Essa condição faz que os custos de operação do 

gasoduto sejam relativamente baixos, o que não ocorre com a fábrica de amônia. 

Considerou-se que a amônia nacional compete em condições de igualdade com a 

amônia importada e que não há barreiras alfandegária à importação do insumo agrícola. 

Em uma condição de proteção alfandegária, o produto nacional poderia apresentar 

melhores condições de competitividade. 

 

   

5.4.5.2 TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES – MINIPLANTAS DE 

METANOL 

 

A associação do gasoduto SMO-Araucária com as miniplantas de metanol foi 

pensada como forma de possibilitar a antecipação de receitas para o investimento em 

gasodutos e de prospecção de demandas, mas não logrou êxito em modificar 

significativamente o VPL do investimento em dutos. Nota-se que o custo operacional 

das miniplantas é alto e ultrapassa 30% da renda bruta e 40% do capital investido. Parte 

significativa desse custo é decorrente do gás natural. Observa-se também que, ao 

postergar o investimento em gasoduto, a entrada das miniplantas também atrasa o início 

da operação e consequentemente, da renda da tarifa de transporte. Esse impacto ocorre 

também em função do porte do gasoduto. Caso a escala do gasoduto fosse menor, as 

rendas advindas da venda do metanol poderiam ser relativamente mais significativas. 

No entanto, como a renda obtida com as miniplantas é bastante reduzida pelos impostos 

e pelos custos operacionais, resulta que a associação dessa tecnologia na situação 

analisada não é vantajosa, o que foi reforçado no cálculo da tarifa para a associação de 

miniplantas com o gasoduto.  Finalmente, deve ser analisado o período de operação das 

miniplantas de metanol. Verificou-se que, dada a estrutura fiscal brasileira, os custos de 

descomissionamento de 25% são mais significativos se o período de operação das 

miniplantas for mais curto. 

Ainda que a utilização de miniplantas de metanol se prove eficiente, essa 

alternativa deve ser entendida como uma solução criativa para o problema do duto em 

razão da dificuldade de viabilização deste empreendimento, que termina por ser uma 

alternativa preterida quando comparada principalmente à termelétrica.  Nesse sentido, 
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existem duas dificuldades principais em relação às miniplantas de metanol que exigirão 

um estudo mais aprofundado: o arranjo institucional para a eventual implantação dessas 

alternativas e a dificuldade de obtenção da tecnologia de miniplantas de metanol no 

Brasil, incluído o agente licenciador. Na primeira situação, pode-se entender que o 

marco regulatório deveria determinar prazos, agentes e meios de entrada e saída das 

miniplantas nos sítios de exploração de GN. Podem-se discutir as necessidades de 

estabelecimento de contratos interruptíveis como meio de incentivar a migração do 

agente, por exemplo. No caso da internalização da tecnologia de miniplantas, devem-se 

obter mais informações a partir de detentores de patentes, indústrias no mundo 

fabricantes de metanol, entre outros agentes do setor. 

 

5.4.5.3 TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES - ESTOCAGEM 

SUBTERRÂNEA DE GÁS NATURAL 

 

Os resultados de investimento em ESGN mostraram VPL positivo mesmo na 

situação em que há incidência de impostos. Adicionalmente, essa associação mostrou 

significativa redução da tarifa de transporte do gasoduto SMO-Araucária, indicando 

que essa associação foi positiva para a viabilização do empreendimento, reduzindo de 

US$ 4,3 /MMBtu para US$ 1,7725 /MMBtu  o valor de tarifa de transporte.  

Uma consideração importante em relação à operação da ESGN, e que influencia 

diretamente sobre a renda obtida e a viabilização do investimento é a respeito da 

movimentação (retirada) de gás. Como foi considerado que a ESGN dimensionada 

nesse estudo opera na retirada média, o que corresponde a vazão de 8,5 milhões de 

m3/dia, existe o risco de que em retiradas menores o investimento não se viabilize. De 

todo modo, vale ressaltar que se utilizou essa retirada pelo período correspondente a 

metade do período de operação da planta, uma vez que o período de enchimento 

corresponderia a outra metade do tempo de operação. 

Outro aspecto importante reside no custo de oportunidade encontrado, que é o 

preço de importação do GNL. O preço do gás natural nacional sofre forte influência da 

Petrobras, que exerce grande poder de mercado. Dessa maneira, as flutuações de preços 

internos são de difícil previsão. Externamente, observa-se que a tendência de alta de 

preços verificada nos últimos anos pode diminuir (FERC, 2014), o que reduziria a 

possibilidade de arbitragem. Não obstante, o aprofundamento desses estudos exigiria o 

desenvolvimento de tarifas de ocupação e de estocagem, além do serviço de suprimento 
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de gás natural.  Ademais, a ESGN também possibilita economia em virtude do aumento 

da capacidade de despacho das termelétricas, aumentando a confiabilidade do sistema, 

evitando a aplicação de penalidades por não atendimento do despacho térmico. Nesse 

caso, uma nova rodada do modelo poderia obter vantagens adicionais para a associação 

entre ESGN e termelétricas, analisando os custos de oportunidade no mercado de 

energia elétrica.  

Finalmente, verificou-se que a ESGN reduziu os custos de investimentos em 

dutos no período, e essa redução, adicionada pela renda da arbitragem de preços 

melhorou de forma significativa a viabilidade do empreendimento do gasoduto SMO-

Araucária.  

  

 

5.4.5.4 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

 

A simulação de gasodutos mostrou importantes restrições na malha do Gasbol 

no cenário estudado. Qualquer solução que preveja a ampliação significativa de oferta 

de gás para extremo o sul do Gasbol requer a ampliação de capacidade de transporte 

(loops e/ou estações de compressão). O momento em que um possível esgotamento da 

capacidade de transporte desse trecho pode ocorrer, no entanto, relaciona-se com 

diversos aspectos.  

Nessa condição, avalia-se que a projeção do crescimento das demandas das 

apresenta papel central. Termelétricas e Unidades downstream apresentam maior 

previsibilidade na entrada na malha, uma vez que aquelas estão associadas aos 

empreendimentos vencedores dos leilões de energia e estas estão normalmente 

associadas às decisões de poucos grandes investidores (no Brasil o setor é fortemente 

influenciado pela Petrobras). No caso das Companhias Distribuidoras Locais há maior 

dispersão dos investimentos e a prospecção de informações sobre grandes 

investimentos é mais dispersa e complexa.  

Desse modo, deve-se considerar que o crescimento projetado de 9,5% para as 

demandas das CDL pelo histórico consiste apenas em um exercício para verificar as 

possibilidades de esgotamento da infraestrutura da malha existente. Não 

necessariamente o crescimento histórico deve-se repetir no futuro. No entanto, o que se 

verifica é que, caso se pretendesse manter o histórico de crescimento,  modificações de 

infraestrutura seriam necessárias.  
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Analisando o estudo de viabilidade do gasoduto em separado, pode-se obter 

uma tarifa compatível com a indicada por agentes de mercado (FIRJAN, 2011). 

Considerando obviamente que os custos em US$ por m.pol são uma aproximação 

simplificadora, a alternativa dutoviária mostrou-se viável nessa situação. Estudos de 

viabilidade com custos mais detalhados são recomendados para avaliação mais 

profunda desse resultado. 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho desenvolveu uma metodologia para apontar opções viáveis para 

monetização dos crescentes recursos de gás natural identificados pelos diversos agentes 

no País e no exterior.  

Nesse intuito, foi analisado o Campo de Barra Bonita, na Bacia do Paraná, no 

estado do Paraná, região em que foram arrematados diversos blocos na 12º Rodada de 

leilão de blocos exploratórios da ANP. 

As alternativas estudadas foram: o gasoduto Santa Maria do Oeste-Araucária 

(SMO-Araucária), a usina termelétrica Santa Maria do Oeste (UTE-SMO) e a fábrica 

de amônia Santa Maria do Oeste (UFN-SMO). 

A análise comparativa entre as alternativas verificou que, para a região 

escolhida de Santa Maria do Oeste, a melhor solução seria a instalação de uma 

termelétrica localizada perto do campo produtor. A alternativa da termelétrica 

apresentou VPL positivo, mesmo quando foram contabilizados os impostos. Além de 

obter a vantagem comparativa de dispensar o processamento, observa-se que a alta 

remuneração do serviço de produção de eletricidade compensa os custos operacionais 

com o gás natural incluídos na parcela com remuneração variável da geração. 

A análise comparativa realizada neste estudo indicou que o investimento em 

gasodutos apresentou desvantagem em relação às usinas termelétricas a gás natural 

(UTE) e vantagem em relação às Unidades de Fertilizantes Nitrogenados (UFN).  

Essa desvantagem relativa pode ser um dos fatores que dificulta que agentes do 

setor de gás natural manifestem interesse na construção de dutos, o que corrobora o fato 

de existirem diversos dutos com autorização de construção concedida pela ANP antes 

de 5 de março de 2009 e que não foram construídos. Em adição, nota-se que o custo de 

instalação de UPGN acrescenta ainda certa desvantagem às opções que necessitam de 

gás especificado, como o gasoduto e a UFN. Como a região é isolada, qualquer agente 

que necessite construir um duto deveria, em princípio, incluir em seus custos a 

construção de uma UPGN. Em um estudo futuro poder-se-ia investigar os ganhos que 

um agente entrante no mercado poderia obter com o aluguel de capacidade em unidades 

de processamento e também com a venda de líquidos de gás natural (LGN).  

Outro fator que pode contribuir para o resultado desvantajoso do gasoduto tem 

relação com a distância da região de ocorrência do recursos em relação à malha de 

transporte. Comparativamente, o Brasil dispõe de uma extensão muito maior de linhas 
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de transmissão que de gasodutos de transporte. A princípio, essa vantagem facilita a 

opção pela interligação de novos projetos de geração ao SIN. 

A consideração de existência de mercado demandante para toda a produção das 

alternativas estudadas foi necessária para a padronização comparativa. Oportunamente, 

deve-se analisar a existência de mercado potencial para a produção considerada no 

momento da tomada de decisão. Nesse sentido, estudos de demanda detalhados são 

essenciais para avaliar o mercado potencial para as mercadorias que monetizem os 

investimentos analisados, principalmente para os estudos de viabilidade técnico-

econômica. Esses estudos devem considerar a estrutura regional em referência, novos 

projetos industriais em andamento, aumento populacional, existência de redes 

multimodais, entre outros fatores.  

Cumpre destacar que as escalas obtidas para cada alternativa foram decorrentes 

da padronização utilizada para comparação. O aprofundamento dos estudos em uma 

futura etapa de nível conceitual requer estudos aprimorados de engenharia para cada 

alternativa. De toda forma, não é apenas um exercício lúdico considerar que a região da 

bacia do Paraná teria potencial para consumo de amônia (fertilizantes), que o gás 

natural produzido em terra encontraria demandas uma vez interligado ao Gasbol ou que 

há condições de demanda favoráveis à produção de energia elétrica. 

O estudo avançou no sentido de desenvolver possibilidades que favorecessem a 

competitividade da solução dutoviária. Nessa etapa subsequente, foram analisadas duas 

tecnologias que não são ainda exploradas comercialmente no Brasil. Foram 

denominados tecnologias complementares os sistemas de estocagem subterrânea de gás 

natural associados a gasodutos e as miniplantas de metanol associadas a gasodutos. 

No caso de sistemas de ESGN, foi construído um modelo da malha do Gasbol 

no software Pipeline Studio, em que foi projetada a interligação dutoviária à região do 

Campo de Barra Bonita, apelidado de gasoduto SMO-Araucária. Para a verificação das 

condições operacionais da malha, foram elaboradas projeções decenais de expansão da 

demanda por gás na região, business as usual, em que foram testadas as condições de 

atendimento antes da instalação de sistemas de ESGN. Foi encontrado um diâmetro de 

24 polegadas para um duto sem estações de compressão e de 344 km de comprimento 

interligando o campo de Barra Bonita e a estação de compressão de Araucária, ponto da 

malha de transporte mais próximo do ponto de referência escolhido, a cidade de Santa 

Maria do Oeste (PR). Nesse aspecto, vale ressaltar que existem diversas opções 
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possíveis de realizar essa interligações e que um estudo de traçados detalhado poderia 

encontrar  resultados diferentes para a interligação do duto. 

Posteriormente, foram inseridos sítios de estocagem em duas localidades para a 

escolha do melhor local nas condições projetadas. Foi verificado nas condições 

projetadas que, entre uma opção próxima ao ponto de maior restrição de carga (Canoas) 

e uma opção próxima à ocorrência dos recursos, esta é preferível àquela. Desse modo, 

os estudos avançaram com a colocação da ESGN em Araucária. 

Verificou-se adicionalmente que um sítio de estocagem em Araucária 

possibilitou a redução de diâmetro do gasoduto SMO-Araucária. Com a operação da 

ESGN, foi possível utilizar um duto de 20 polegadas, o que proporcionou redução de 

custos de investimento.  

Assim, a associação de ESGN ao gasoduto reduziu os custos finais da 

construção de dutos, e o custo de oportunidade utilizado para monetizar o investimento 

em ESGN (arbitragem de preços) foi suficiente para tornar o investimento em dutos 

mais atrativo.  

Esse resultado indica que essa associação seria viável, e que deveria ser melhor 

investigada em um projeto conceitual, uma vez que a ESGN também possibilita a 

economia em virtude do aumento da flexibilidade de despacho das termelétricas. As 

ESGN aumentam a confiabilidade do sistema ao evitar a aplicação de penalidades por 

não atendimento do despacho térmico. Nesse caso, sugere-se que uma nova rodada do 

modelo poderia obter vantagens adicionais para a associação entre ESGN e 

termelétricas, analisando os custos de oportunidade no mercado de energia elétrica. 

Posteriormente, recomenda-se uma análise de risco para esse empreendimento. 

No outro caso de tecnologias complementares estudado, verificou-se que as 

miniplantas de metanol podem ter potencial de criação de mercados regionais, mas que 

devem ser adequados à escala do duto que se pretende construir. Na escala analisada 

neste trabalho, as miniplantas não lograram êxito significativo em melhorar a 

viabilidade de gasodutos de transporte. Sugere-se que futuramente seja feito esse tipo 

de associação com dutos de distribuição, que apresentam custos menores. Igualmente, 

as miniplantas de metanol poderiam ser estudadas como meio de viabilização de 

campos com produção relativamente pequena. O ajustamento da escala tende a 

favorecer a pulverização do mercado, a ampliação da concorrência e, ocasionalmente, 

redução dos preços de gás natural para o consumidor final. Finalmente, deve ser 

analisado o período de operação das miniplantas de metanol. Verificou-se que, dada a 
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estrutura fiscal brasileira, os custos de descomissionamento de 25% são tão mais 

significativos quanto mais curto for o período de operação. 

De todo modo, vale assinalar que a utilização de miniplantas de metanol exige 

estudos mais aprofundados no que se refere ao arranjo institucional para a implantação 

dessas alternativas e também em relação à dificuldade de obtenção da tecnologia de 

miniplantas de metanol no Brasil. O mesmo vale para as ESGN, uma vez que a 

regulação voltada para esta tecnologias ainda está em fase de acabamento. 

A última a análise realizada compreendeu  a obtenção das tarifas de transporte 

que viabilizam o investimento em gasoduto. Na primeira parte, foram calculadas tarifas 

de gasodutos isolados e associados a UPGN para avaliar a influência do investimento 

em UPGNs para o cálculo da tarifa. Como esperado, investimentos em UPGNs 

aumentam as tarifas e dificultam a viabilização de gasodutos.  Na segunda parte, o 

estudo dedicou-se a análise de sensibilidade a respeito da taxa mínima de atratividade 

que viabilizaria o empreendimento de gasoduto. Para o mesmo gasoduto dimensionado, 

observa-se que esse fator tem grande impacto na viabilização do empreendimento e que 

aumentos na taxa de juros de referência (Selic) dificultam a viabilização de novos 

empreendimentos. 

Finalmente, o presente estudo teve por objetivo investigar alternativas que 

possibilitassem o aproveitamento dos recursos naturais de gás localizados em terra no 

País. Entende-se que esse objetivo foi atingido, uma vez que os resultados  

apresentados demonstraram  a existência de alternativas técnicas possíveis para a 

monetização de gás natural nacional, assim como indicaram vantagens e desvantagens 

relativas às tecnologias analisadas para eventuais desenvolvimentos futuros. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 ANEXO I – RESULTADOS DA 12ª RODADA DE LICITAÇÕES DA ANP 

 

Setor Bacia Bloco 
Área 

Arrematada 
(Km²) 

Empresa/ 
Consórcio 

(*operador) 
Bônus 

PEM 
(UT) 

PEM 

SAC ACRE AC-T-8 1.630,01 Petrobras (100%)* 295.000,00 470 12.220.000,00 

SPAR-CN PARANÁ PAR-T-198 1.400,70 Petrobras (100%)* 7.200.000,00 2.955 11.229.000,00 

SPAR-CN PARANÁ PAR-T-199 2.863,47 
Petra Energia (50%)*; 
Bayar (50%) 

585.000,00 1.850 7.030.000,00 

SPAR-CN PARANÁ PAR-T-218 1.118,79 Petrobras (100%)* 565.000,00 1.970 7.486.000,00 

SPAR-CN PARANÁ PAR-T-219 2.853,62 
Petra Energia (50%)*; 
Bayar (50%) 

858.000,00 3.850 14.630.000,00 

SPAR-CN PARANÁ PAR-T-220 2.853,62 
Petra Energia (50%)*; 
Bayar (50%) 

1.085.000,00 3.850 14.630.000,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-271 2.822,80 
Petrobras (60%)*; 
Cowan Petróleo e Gás 
(40%) 

1.900.000,00 3.447 13.098.600,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-272 2.822,80 
Petrobras (60%)*; 
Cowan Petróleo e Gás 
(40%) 

2.150.000,00 3.940 14.972.000,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-284 2.665,69 
Petrobras (60%)*; 
Cowan Petróleo e Gás 
(40%) 

1.080.000,00 3.447 13.098.600,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-285 2.812,10 
Petrobras (60%)*; 
Cowan Petróleo e Gás 
(40%) 

1.900.000,00 4.171 15.849.800,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-286 2.812,10 
Petrobras (60%)*; 
Cowan Petróleo e Gás 
(40%) 

1.035.000,00 2.955 11.229.000,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-297 2.684,64 Petrobras (100%)* 460.000,00 3.447 13.098.600,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-298 4.418,36 Petrobras (100%)* 460.000,00 3.940 14.972.000,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-300 3.975,43 

Petra Energia (30%)*; 
Tucumann (10%); 
Bayar (30%); COPEL 
(30%) 

10.800.000,00 15.800 60.040.000,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-308 2.475,89 

Petra Energia (30%)*; 
Tucumann (10%); 
Bayar (30%); COPEL 
(30%) 

500.000,00 1.580 6.004.000,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-309 2.096,53 

Petra Energia (30%)*; 
Tucumann (10%); 
Bayar (30%); COPEL 
(30%) 

680.000,00 1.580 6.004.000,00 

SPAR-CS PARANÁ PAR-T-321 2.778,72 

Petra Energia (30%)*; 
Tucumann (10%); 
Bayar (30%); COPEL 
(30%) 

500.000,00 1.580 6.004.000,00 

SPN-O PARNAÍBA PN-T-597 763,54 
Geopark Brasil 
(100%)* 

920.597,00 1.773 6.737.400,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-32 31,39 Petrobras (100%)* 3.008.000,00 3.126 11.878.800,00 
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SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-40 31,39 Petrobras (100%)* 1.484.190,00 1.126 4.278.800,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-50 26,97 Petrobras (100%)* 1.040.000,00 1.000 3.800.000,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-51 31,38 Petrobras (100%)* 10.387.350,00 4.126 15.678.800,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-52 28,6 Petrobras (100%)* 700.000,00 1.047 3.978.600,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-59 30,48 Trayectoria (100%)* 332.790,00 288 1.094.400,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-60 31,38 Petrobras (100%)* 2.450.000,00 1.234 4.689.200,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-61 31,38 Petrobras (100%)* 714.000,00 1.126 4.278.800,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-68 31,37 Trayectoria (100%)* 254.800,00 288 1.094.400,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-253 28,04 
Petrobras (40%)*; GDF 
Suez (25%); Ouro Preto 
(35%) 

2.061.000,00 1.427 5.422.600,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-254 31,3 
Petrobras (40%)*; GDF 
Suez (25%); Ouro Preto 
(35%) 

269.000,00 265 1.007.000,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-255 31,3 Alvopetro (100%)* 272.778,53 1.197 4.548.600,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-256 31,3 Alvopetro (100%)* 240.022,66 266 1.010.800,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-268 29,99 
Petrobras (40%)*; GDF 
Suez (25%); Cowan 
Petróleo e Gás (35%) 

1.520.300,00 1.724 6.551.200,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-281 29,41 
Cowan Petróleo e Gás 
(60%)*; Petrobras 
(40%) 

1.816.000,00 1.209 4.594.200,00 

SSEAL-T2 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-112 16,8 Petrobras (100%)* 5.186.040,00 1.025 3.895.000,00 

SSEAL-T2 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-118 31,61 Trayectoria (100%)* 262.957,00 288 1.094.400,00 

SSEAL-T2 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-142 28,48 Petrobras (100%)* 2.282.060,00 1.000 3.800.000,00 

SSEAL-T2 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-143 23,87 Trayectoria (100%)* 1.093.735,00 1.614 6.133.200,00 

SSEAL-T2 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-154 26,83 Trayectoria (100%)* 1.379.285,00 614 2.333.200,00 

SSEAL-T2 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-155 31,6 Trayectoria (100%)* 239.315,00 288 1.094.400,00 

SSEAL-T2 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-165 26,99 Petrobras (100%)* 568.560,00 1.000 3.800.000,00 

SSEAL-T2 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-177 23,2 Petrobras (100%)* 5.117.040,00 1.654 6.285.200,00 

SSEAL-T3 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-198 26,16 Petrobras (100%)* 5.414.000,00 1.654 6.285.200,00 

SSEAL-T3 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-208 31,5 Petrobras (100%)* 3.621.120,00 1.896 7.204.800,00 

SSEAL-T3 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-229 31,57 Petrobras (100%)* 3.266.230,00 1.898 7.212.400,00 

SSEAL-T3 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-268 31,56 
Geopark Brasil 
(100%)* 

143.268,00 394 1.497.200,00 

SSEAL-T3 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-279 31,56 
Nova Petróleo (50%)*; 
Petrobras (50%) 

259.900,00 265 1.007.000,00 

SSEAL-T3 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-280 31,55 
Nova Petróleo (50%)*; 
Petrobras (50%) 

4.488.300,00 1.030 3.914.000,00 

SSEAL-T3 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-291 31,55 
Nova Petróleo (50%)*; 
Petrobras (50%) 

2.182.030,00 1.030 3.914.000,00 

SSEAL-T3 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-292 31,55 
Nova Petróleo (50%)*; 
Petrobras (50%) 

2.708.500,00 1.030 3.914.000,00 

SSEAL-T4 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-345 31,53 
Petrobras (50%)*; Nova 
Petróleo (50%) 

1.221.800,00 1.030 3.914.000,00 
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SSEAL-T4 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-346 31,53 
Petrobras (50%)*; Nova 
Petróleo (50%) 

1.531.300,00 1.030 3.914.000,00 

SSEAL-T4 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-359 31,53 Petrobras (100%)* 2.120.200,00 1.030 3.914.000,00 

SSEAL-T4 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-360 29,89 
Petrobras (50%)*; Nova 
Petróleo (50%) 

1.503.200,00 1.030 3.914.000,00 

SSEAL-T4 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-372 31,53 Petrobras (100%)* 2.080.350,00 1.897 7.208.600,00 

SSEAL-T4 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-383 31,52 Petrobras (100%)* 2.444.000,00 1.030 3.914.000,00 

SSEAL-T4 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-384 30,78 Petrobras (100%)* 2.693.760,00 1.875 7.125.000,00 

SSEAL-T5 
SERGIPE-
ALAGOAS 

SEAL-T-420 32,82 Petrobras (100%)* 1.321.350,00 1.234 4.689.200,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-69 31,37 Trayectoria (100%)* 290.768,00 1.614 6.133.200,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-70 24,34 Petrobras (100%)* 7.439.677,00 2.234 8.489.200,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-78 31,37 Trayectoria (100%)* 296.237,00 288 1.094.400,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-79 31,37 Trayectoria (100%)* 296.000,00 2.614 9.933.200,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-80 20,75 Petrobras (100%)* 12.513.123,00 3.234 12.289.200,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-88 30,54 Trayectoria (100%)* 365.000,00 288 1.094.400,00 

SREC-T2 RECÔNCAVO REC-T-89 30,22 Petrobras (100%)* 15.147.190,00 2.234 8.489.200,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-169 21,37 Alvopetro (100%)* 389.362,36 1.000 3.800.000,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-194 29,77 

Petrobras (40%)*; 
Cowan Petróleo e Gás 
(30%); Ouro Preto 
(30%) 

3.192.666,00 1.200 4.560.000,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-198 31,32 Alvopetro (100%)* 444.778,53 1.000 3.800.000,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-208 30,25 

Petrobras (40%)*; 
Cowan Petróleo e Gás 
(30%); Ouro Preto 
(30%) 

8.180.666,00 2.200 8.360.000,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-209 28,46 
Cowan Petróleo e Gás 
(60%)*; Petrobras 
(40%) 

1.816.000,00 1.209 4.594.200,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-225 13,7 
Petrobras (40%)*; GDF 
Suez (25%); Ouro Preto 
(35%) 

199.000,00 256 972.800,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-239 31,3 
Petrobras (40%)*; GDF 
Suez (25%); Ouro Preto 
(35%) 

1.575.000,00 1.234 4.689.200,00 

SREC-T4 RECÔNCAVO REC-T-240 29,51 
Petrobras (40%)*; GDF 
Suez (25%); Ouro Preto 
(35%) 

399.000,00 266 1.010.800,00 

Total:  72 47.427,60   165.196.596,08 129.761 503.525.800,00 
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8.2 ANEXO II - IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

A quantidade de poços perfurados nas atividades de explotação de gás não 

convencional é significativamente alta. Entre 2001 e 2011 foram perfurados cerca de 

20.000 poços de gás não convencional nos Estados Unidos (MIT, 2011). Dados mais 

recentes (COLELA, 2013) identificam que o número de poços de gás não convencional 

ultrapassavam 100.000 em 2013. Comparativamente, o total de poços perfurados no 

Brasil é da ordem de 27.500 destes, cerca 21.400 em terra. Embora as atividades de 

E&P sejam comuns aos recursos convencionais e aos não convencionais, estes 

apresentam particularidades em seu ciclo exploratório. Os principais impactos da 

atividade de E&P de gás não convencional em terra podem ser divididos do seguinte 

modo: impactos sobre recursos hídricos, impactos sobre emissões atmosféricas e 

impactos às comunidades e a outros ecossistemas locais. 

 

8.2.1.1 - RECURSOS HÍDRICOS 

 

O ciclo da água no processo de fraturamento hidráulico segue a sequência 

indicada na Figura 44 (EPA, 2013): 
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Figura 44: Ciclo da água no processo de fraturamento hidráulico (EPA, 2013). 
 

A primeira etapa é da captação. Nessa etapa grandes quantidades de água são 

obtidas de algum manancial subterrâneo ou superficial (rios, lagos, etc.). Os principais 

impactos nessa etapa são a mudança na quantidade de água para consumo humano, 

principalmente água potável, e possíveis mudanças na qualidade da água potável. O 

risco de retirada excessiva pode também exaurir a fonte hídrica, prejudicando não só as 

comunidades locais como também as vizinhanças que eventualmente dependam da 

fonte hídrica. 

A segunda etapa é a adição de produtos químicos (Tabela 5, capítulo 3) para a 

produção do fluido de fraturamento. Nessa etapa adiciona-se também o propante, que é 

uma substância granular, comumente areia, que é utilizada para manter as fraturas 

abertas e favorecer o escoamento do hidrocarboneto. Nessa etapa o maior risco envolve 

possíveis vazamentos para os mananciais do fluido de fraturamento. 

A etapa três consiste na injeção no poço. O fluido é injetado a altas pressões no 

poço, criando fraturas que permitem ao óleo ou ao gás escaparem para o poço de modo 

que cheguem à superfície. Nesse momento os maiores riscos incluem vazamentos de 

fluidos de fraturamento para mananciais devido a construção indevida dos poços, 
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movimentação dos fluidos de fraturamento através das fraturas para mananciais 

subterrâneos através de construções humanas (poços ou minas abandonados), ou ainda 

contaminação de aquíferos por minerais ou substâncias naturais do subsolo que se 

desprendam em razão da atividade de fraturamento. 

Na etapa quatro, deve-se lidar com a água produzida, que retorna com o início 

da produção do poço. Essa água deve ser armazenada e tratada para posteriormente ser 

descartada sem que ocorram contaminações. No entanto, existe o risco que haja 

vazamentos da água produzida antes que seja tratada. 

A etapa cinco consiste na disposição da água produzida. Existem diversos 

métodos para esse problema. Entre eles, encontra-se a injeção em reservatório no 

subsolo, tratamento para retorno aos corpos hídricos existentes, ou reciclo para reuso 

em novas operações de fraturamento. 

Em relação ao ciclo da água, observa-se que, de uma forma geral, o maior risco 

envolvido na operação da água de fraturamento é o de vazamentos indesejados (Tabela 

37).  

 
Tabela 37: Consumo de água em campos típicos de gás de folhelho. 

Play Perfuração (m3) Fraturamento (m3) Total (m3) 
Barnett (EUA) 950 14000 14950 
Haynesville (EUA) 2300 19000 22300 
Fayetteville (EUA) 250 19000 19250 
Marcellus (EUA) 300 21000 21300 
Eagle Ford (EUA) 500 23000 23500 
Bowland Shale 
(Reino Unido) 

900 8400 9300 

Fonte: BGS, 2010 

CAMARGO et al. (2014) estimam a necessidade de uma vazão de 0,20 m3/s por 

poço para a exploração não convencional, o que representa o uso extensivo da água, 

que ainda não é precificada no Brasil. Esse uso amplo de recursos hídricos poderia vir a 

rivalizar com o uso agrícola, dependendo da região onde é explorado o recurso. No 

entanto, no Brasil, a Bacia do Paraná apresenta as melhores condições hidrográficas 

para a explotação de gás não convencional. 

 

 

8.2.1.2  – EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
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A operação de injeção de produtos químicos nos poços onshore é feita por 

caminhões. A circulação desses caminhões intensifica a emissão de gases de efeito 

estufa, além de impactar no tráfego local. Adicionalmente, foram identificados 

impactos na qualidade do ar local em localidades onde houve exploração de gás de 

folhelho, com aumento das emissões de metano, compostos orgânicos voláteis (VOCs) 

e poluentes perigosos do ar (HAP) (EPA, 2013). 

As principais fontes dessas emissões são os fluxos dos dutos de alívio 

atmosférico (vent system), os caminhões e os poços. 

 

 

8.2.1.3 – IMPACTOS ÀS COMUNIDADES E A OUTROS ECOSSISTEMAS 

LOCAIS. 

 

Todas as possibilidades de contaminação de aquíferos e de poluição do ar 

atmosférico afetam as comunidades locais diretamente. 

O aumento do tráfego também afeta a vida nas comunidades, além da intensa 

migração que ocorre para as regiões de exploração. Adicionalmente, em razão do curto 

espaço de tempo em que ocorre o abandono de um poço, há a tendência de rápido 

empobrecimento das cidades após o fim do ciclo exploratório. 

No caso de regiões inabitadas, deve–se avaliar ainda o risco de desequilíbrio 

ecológico no caso da contaminação de aquíferos e do ar. A tabela a seguir mostra os 

principais incidentes ocorridos nos EUA entre 2009 e 2009. 

 
Tabela 38: Incidentes envolvendo perfuração de poços de gás (2005-2009, EUA). 

Tipo de Incidente Número de incidentes Fração do total 
Contaminação do solo por gás natural ou 
fluidos de perfuração. 

20 47% 

Vazamentos na superfície da região de 
produção 

14 33% 

Problemas de descarte de resíduos fora da 
região de produção 

4 9 

Problemas relacionados à extração de água 1 2 
Qualidade do Ar 1 2 
Blowout 2 4 

Fonte: MIT, 2011 

  

Impactos sísmicos também constituem preocupação entre as comunidades, 

principalmente com relação à propagação de fraturas e também com a eventual 
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contaminação de aquíferos. Associa-se a esses impactos o uso de técnica de sísmica 

induzida, que é conceituada como abalos sísmicos causados pelo homem. OGP (2013) 

e DOE (2015) afirmam que os impactos decorrentes da ação humana no subsolo não 

são possíveis de serem sentidos na superfície. GOE (2012) relaciona a ausência de 

eventos de risco associados à produção nos Estados Unidos. A agência de estudos 

ambientais dos estados Unidos (EPA, 2012), excluiu do escopo do plano de estudo de 

impactos ambientais da exploração de recursos não convencionais, uma vez que abalos 

sísmicos não têm correlação com a qualidade da água (considerado foco do plano).  

 


